
 

  

 

 

PREFEITURA DE BATAGUASSU 
Rua Dourados, 163 - Centro 
www.bataguassu.ms.gov.br 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

 

O Prefeito Municipal de Bataguassu

forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, bem como o contido nas Leis Municipais, 

TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO 

PÚBLICO para Admissão de Pessoal, pe

 

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

 

1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela 

KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, com a supervisão dos membros 

nomeados nos termos do Decreto nº 164/2018 de 29 de agosto de 2018.

1.1.1 O presente Concurso Público destina

Cadastro de Reservas. 

1.1.2 O programa das provas objetivas encontra

1.1.3 A atribuição dos cargos encontra

1.1.4. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização 

das provas e demais eventos, por telefone ou e

rigorosamente as formas de divulgaçã

endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br

 

NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, TAXA DE INSCRIÇÃO E 

REQUISITOS 

Nomenclatura 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Auxiliar de Desenvolvimento 

Infantil 

Rua Dourados, 163 
e-mail:prefeito.caravina@bataguassu.ms.gov.br
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

O Prefeito Municipal de Bataguassu - MS, no uso de suas atribuições legais, e na 

forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, bem como o contido nas Leis Municipais, 

TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO 

PÚBLICO para Admissão de Pessoal, pelo Regime Estatutário, conforme abaixo discriminado:

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela 

CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, com a supervisão dos membros 

nomeados nos termos do Decreto nº 164/2018 de 29 de agosto de 2018.

O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas e formação de CR 

O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital.

cargos encontra-se no Anexo II deste Edital. 

. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização 

das provas e demais eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar 

rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no 

www.klcconcursos.com.br. 

NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, TAXA DE INSCRIÇÃO E 

 

C/H  Vagas Venc. (R$) 

 08 hs/dia 10 988,80 

Auxiliar de Desenvolvimento 08 hs/dia 
16 

1.247,48 

Gabinete do Prefeito 
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 

prefeito.caravina@bataguassu.ms.gov.br 

000 - CNPJ 03.576.220/0001-56 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

MS, no uso de suas atribuições legais, e na 

forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, bem como o contido nas Leis Municipais, 

TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO 

lo Regime Estatutário, conforme abaixo discriminado: 

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela 

CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, com a supervisão dos membros 

nomeados nos termos do Decreto nº 164/2018 de 29 de agosto de 2018. 

se ao provimento de vagas e formação de CR – 

se no Anexo I deste Edital. 

 

. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização 

mail. O candidato deverá observar 

o estabelecidas neste Edital e demais publicações no 

NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, TAXA DE INSCRIÇÃO E 

Requisitos Especiais 

Alfabetizado 

Ensino médio concluído. 
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Rua Dourados, 163 - Centro 
www.bataguassu.ms.gov.br 

Médico Clínico Geral 

Médico Clínico Geral 

Médico Ginecologista e 

Obstetra 

 

Médico Pediatra 

Operador de Máquinas 

Professor de Educação 

Infantil  

 

 

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

NÍVEL SUPERIOR 

60,00 
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08 hs/dia 

05 

8.935,43 

16 hs 

semanal 01 

3.599,07 

12 hs 

semanal 

02 

3.599,07 

 

12 hs 

semanal 
 

01 

 

3.599,07 

08 hs/dia 02 1.247,48 

22 h/a 

semanal 

04 1.574,95 

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO – R$ 

ENSINO MÉDIO 

40,00 

ALFABETIZADO

2. DAS INSCRIÇÕES 

Gabinete do Prefeito 
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 

prefeito.caravina@bataguassu.ms.gov.br 

000 - CNPJ 03.576.220/0001-56 

Curso Superior em 

Medicina e registro no

Conselho. 

Curso Superior em 

Medicina e registro no 

Conselho. 

Curso Superior em 

Medicina, título de 

especialista em 

Ginecologia e registro no 

Conselho. 

 

Curso Superior em 

Medicina, título de 

especialista em Pediatria 

e registro no Conselho. 

Alfabetizado e CNH, no 

mínimo, categoria “C”. 

Licenciatura plena em 

Pedagogia ou Normal 

Superior. 

R$  

ALFABETIZADO 

30,00 
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2.1. As inscrições ficarão abertas:

Entre às 09 horas do dia 17 de setembro até às 23 horas e 59 minutos do dia 1º de 

outubro de 2018, através do endereço eletrônico 

Brasília) 

2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

www.klcconcursos.com.b

Concurso Público e efetuar sua insc

2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir 

os dados via Internet e imprimir o boleto bancário;

2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, pa

02/10/2018. 

2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 

eletrônico www.klcconcursos.com.b

preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on

2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação 

do pagamento do valor da inscrição;

2.2.5. As solicitações de inscrição via

02/10/2018, não serão aceitas;

2.2.6. A Prefeitura Municipal de Bataguassu 

Pública não se responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não re

motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de 

linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados; 

2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher

o cargo para o qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e 

sobrenome terá sua inscrição indeferida.

2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação 

da inscrição. 

2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, 

arcando com as eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento.

Rua Dourados, 163 
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abertas: 

09 horas do dia 17 de setembro até às 23 horas e 59 minutos do dia 1º de 

outubro de 2018, através do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br

se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

www.klcconcursos.com.br durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao 

Concurso Público e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:

2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir 

os dados via Internet e imprimir o boleto bancário; 

2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 

2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 02/10/2018

www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso

preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line; 

2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação 

do pagamento do valor da inscrição; 

2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 

, não serão aceitas; 

2.2.6. A Prefeitura Municipal de Bataguassu - MS e a empresa KLC 

Pública não se responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não re

motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de 

linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome completo corretamente e indicar 

o cargo para o qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e 

sobrenome terá sua inscrição indeferida. 

2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação 

2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, 

arcando com as eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento.

Gabinete do Prefeito 
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 

prefeito.caravina@bataguassu.ms.gov.br 

000 - CNPJ 03.576.220/0001-56 

09 horas do dia 17 de setembro até às 23 horas e 59 minutos do dia 1º de 

www.klcconcursos.com.br. (horário de 

se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao 

rição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 

2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir 

ra ter sua validade, será até o dia 

02/10/2018, disponível no endereço 

somente poderá ser impresso, após a conclusão do 

2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação 

Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 

MS e a empresa KLC – Consultoria em Gestão 

Pública não se responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por 

motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de 

linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

o nome completo corretamente e indicar 

o cargo para o qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e 

2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação 

2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, 

arcando com as eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento. 
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2.2.10. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candid

atentamente as informações sobre a aplicação das provas.

2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira 

responsabilidade do candidato.

2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alt

2.2.12.1. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia 

da prova, comparecer ao local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela 

correspondente, caso haja coincidência do dia e d

assim, considerado faltoso nas demais opções. 

2.2.12.1 Os candidatos poderão realizar somente uma prova para determinado cargo, por 

período. 

2.2.13. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de inscriç

casos: pagamento realizado em duplicidade, a maior, fora do prazo, não realização, 

suspensão ou anulação do concurso público.

2.2.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac

DOC, ordem de pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que 

não as especificadas neste Edital.

2.3 - O candidato classificado no concurso público de que trata este Edital só poderá ser 

admitido no cargo se atendidas às seguintes exigências: 

2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade 

entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos 

do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal. 

2.3.2. Estar em gozo de dire

2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes 

de votação ou Certidão Quitação Eleitoral (podendo ser obtida via internet no sítio do TSE). 

2.3.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispe

candidato do sexo masculino. 

2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse. 

2.3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por 

Médico do trabalho indicado pelo 

2233/2016 e Decreto 253/2017.

Rua Dourados, 163 
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se no Concurso Público, é recomendável ao candid

atentamente as informações sobre a aplicação das provas. 

2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira 

responsabilidade do candidato. 

2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo.

2.2.12.1. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia 

da prova, comparecer ao local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela 

correspondente, caso haja coincidência do dia e do horário de realização das provas, sendo 

assim, considerado faltoso nas demais opções.  

2.2.12.1 Os candidatos poderão realizar somente uma prova para determinado cargo, por 

2.2.13. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de inscriç

casos: pagamento realizado em duplicidade, a maior, fora do prazo, não realização, 

suspensão ou anulação do concurso público. 

2.2.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, 

agamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que 

não as especificadas neste Edital. 

O candidato classificado no concurso público de que trata este Edital só poderá ser 

admitido no cargo se atendidas às seguintes exigências:  

1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade 

entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos 

do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal.  

2.3.2. Estar em gozo de direitos políticos.  

2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes 

de votação ou Certidão Quitação Eleitoral (podendo ser obtida via internet no sítio do TSE). 

2.3.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de 

candidato do sexo masculino.  

2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse.  

2.3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por 

Médico do trabalho indicado pelo município, avaliada pela junta médica conforme Lei 

2233/2016 e Decreto 253/2017. 

Gabinete do Prefeito 
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 

prefeito.caravina@bataguassu.ms.gov.br 
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se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar 

2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira 

eração do cargo. 

2.2.12.1. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia 

da prova, comparecer ao local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela 

o horário de realização das provas, sendo 

2.2.12.1 Os candidatos poderão realizar somente uma prova para determinado cargo, por 

2.2.13. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de inscrição nos seguintes 

casos: pagamento realizado em duplicidade, a maior, fora do prazo, não realização, 

símile, transferência de conta corrente, 

agamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que 

O candidato classificado no concurso público de que trata este Edital só poderá ser 

1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade 

entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos 

2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes 

de votação ou Certidão Quitação Eleitoral (podendo ser obtida via internet no sítio do TSE).  

nsa de incorporação, em caso de 

2.3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por 

município, avaliada pela junta médica conforme Lei 
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2.3.7. Não estar em gozo de benefícios junto ao INSS na data limite para admissão.

2.3.8. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos.

2.3.9. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de 

acordo com a legislação em vigor. 

2.3.10. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado, 

mediante apresentação de Certidões Negativas de ações 

Federal (ambas do Mato Grosso do Sul).

2.3.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou 

função pública, ressalvados os casos de acúmulo previstos na Constituição Federal;

2.3.12. Apresentar declaração de bens.

 

3. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO RESULTADO 

 

3.1. Nos termos da Lei Municipal nº 2013/2013 regulamentada pelo Decreto nº 165/2018 

poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, n

setembro de 2018, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção 

- que será disponibilizada no site 

condições: 

I – Renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo; ou

II – Renda familiar mensal de até três salários mínimo, ou.

III – Estar devidamente inscrita no CADÚNICO do Governo Federal; e

IV – Residir no município de Bataguassu 

divulgação desse Edital. 

3.2. Poderão, ainda, nos termos da Lei Municipal nº 2501/2018, solicitar isenção da taxa de 

inscrição à Comissão Especial, no período de 

preenchimento da Ficha de Solic

site www.klcconcursos.com.b

Rua Dourados, 163 
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2.3.7. Não estar em gozo de benefícios junto ao INSS na data limite para admissão.

2.3.8. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos.

tar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de 

acordo com a legislação em vigor.  

2.3.10. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado, 

mediante apresentação de Certidões Negativas de ações criminais da Justiça Estadual e 

Federal (ambas do Mato Grosso do Sul). 

2.3.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou 

função pública, ressalvados os casos de acúmulo previstos na Constituição Federal;

declaração de bens. 

3. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO RESULTADO 

DA ANÁLISE 

3.1. Nos termos da Lei Municipal nº 2013/2013 regulamentada pelo Decreto nº 165/2018 

poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, n

, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção 

que será disponibilizada no site www.klcconcursos.com.br e que atenderem as seguintes 

Renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo; ou 

Renda familiar mensal de até três salários mínimo, ou. 

Estar devidamente inscrita no CADÚNICO do Governo Federal; e

Residir no município de Bataguassu - MS há mais de 02 ano

3.2. Poderão, ainda, nos termos da Lei Municipal nº 2501/2018, solicitar isenção da taxa de 

inscrição à Comissão Especial, no período de 17 a 19 de setembro de 2018

preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção – Anexo III - que será disponibilizada no 

www.klcconcursos.com.br e que atenderem as seguintes condições:

Gabinete do Prefeito 
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 
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2.3.7. Não estar em gozo de benefícios junto ao INSS na data limite para admissão. 

2.3.8. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos. 

tar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de 

2.3.10. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado, 

criminais da Justiça Estadual e 

2.3.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou 

função pública, ressalvados os casos de acúmulo previstos na Constituição Federal; 

3. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO RESULTADO 

3.1. Nos termos da Lei Municipal nº 2013/2013 regulamentada pelo Decreto nº 165/2018 

poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, no período de 17 a 19 de 

, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção – Anexo III 

e que atenderem as seguintes 

Estar devidamente inscrita no CADÚNICO do Governo Federal; e 

MS há mais de 02 anos, contados da data de 

3.2. Poderão, ainda, nos termos da Lei Municipal nº 2501/2018, solicitar isenção da taxa de 

17 a 19 de setembro de 2018, através do 

que será disponibilizada no 

e que atenderem as seguintes condições: 
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I – Ter prestado serviço à Justiça Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul, por 

duas eleições oficiais, consecutivas ou não, nos termos do Art. 2º da Lei Municipal 2501/2018; 

e 

3.3. Para os candidatos que atendam ao contido no item 3.1, ou seja, que pertença a família 

inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚn

simples do RG; fotocópia simples do CPF; comprovante do espelho do CadÚnico, bem como, 

declaração de que recebe a renda familiar mensal per capita até meio salário

ou renda familiar de até três salários mínim

3.4. Para os candidatos que atendam o inciso I do item 3.2, a comprovação será efetuada 

através da apresentação da declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, contendo 

o nome completo do cidadão, a função desempenhada, a data e o turno da e

plebiscito ou referendo. 

3.5.  O candidato deverá ainda anexar ao requerimento de isenção um comprovante de 

atende plenamente o inciso IV do item 3.1.

3.6. A Ficha de Solicitação de Isenção devidamente preenchida e assinada, em duas vias, 

deverá ser entregue e protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Bataguassu 

localizada na Rua Dourador, nº 163 

12h:00min e das 14h:00min às 17h:00min.

3.7. A não apresentação dos documentos de que

apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento 

do pedido de isenção.  

3.8. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da 

taxa de inscrição será divulgado no dia 

www.klcconcursos.com.b

3.9. Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os 

candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição, deverão providenciar no site a 

impressão do boleto para pagamento dentro do prazo estipulado. 

 

4. DAS PESSOAS COM NECESSIDADE
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Ter prestado serviço à Justiça Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul, por 

duas eleições oficiais, consecutivas ou não, nos termos do Art. 2º da Lei Municipal 2501/2018; 

3.3. Para os candidatos que atendam ao contido no item 3.1, ou seja, que pertença a família 

inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), deverá entregar fotocópia 

simples do RG; fotocópia simples do CPF; comprovante do espelho do CadÚnico, bem como, 

declaração de que recebe a renda familiar mensal per capita até meio salário

ou renda familiar de até três salários mínimos. 

3.4. Para os candidatos que atendam o inciso I do item 3.2, a comprovação será efetuada 

através da apresentação da declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, contendo 

o nome completo do cidadão, a função desempenhada, a data e o turno da e

3.5.  O candidato deverá ainda anexar ao requerimento de isenção um comprovante de 

atende plenamente o inciso IV do item 3.1. 

3.6. A Ficha de Solicitação de Isenção devidamente preenchida e assinada, em duas vias, 

ser entregue e protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Bataguassu 

localizada na Rua Dourador, nº 163 – centro, no horário compreendido entre as 08h:00min às 

12h:00min e das 14h:00min às 17h:00min. 

3.7. A não apresentação dos documentos de que tratam os itens 3.1. ou 3.2 ou a 

apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento 

3.8. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da 

taxa de inscrição será divulgado no dia 27 de setembro de 2018

www.klcconcursos.com.br.  

isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os 

candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição, deverão providenciar no site a 

impressão do boleto para pagamento dentro do prazo estipulado.  

4. DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
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Ter prestado serviço à Justiça Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul, por no mínimo, 

duas eleições oficiais, consecutivas ou não, nos termos do Art. 2º da Lei Municipal 2501/2018; 

3.3. Para os candidatos que atendam ao contido no item 3.1, ou seja, que pertença a família 

ico), deverá entregar fotocópia 

simples do RG; fotocópia simples do CPF; comprovante do espelho do CadÚnico, bem como, 

declaração de que recebe a renda familiar mensal per capita até meio salário-mínimo nacional 

3.4. Para os candidatos que atendam o inciso I do item 3.2, a comprovação será efetuada 

através da apresentação da declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, contendo 

o nome completo do cidadão, a função desempenhada, a data e o turno da eleição, do 

3.5.  O candidato deverá ainda anexar ao requerimento de isenção um comprovante de 

3.6. A Ficha de Solicitação de Isenção devidamente preenchida e assinada, em duas vias, 

ser entregue e protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Bataguassu - MS, 

centro, no horário compreendido entre as 08h:00min às 

tratam os itens 3.1. ou 3.2 ou a 

apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento 

3.8. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da 

27 de setembro de 2018, pelo site 

isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os 

candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição, deverão providenciar no site a 

S ESPECIAIS – PNE 
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4.1. As Pessoas com Necessidades Especiais 

prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal é 

assegurada o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, 

do cargo seja compatível com a sua deficiência.

4.1.1. Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que 

regulamenta a Lei 7.853/89, fica reservado às Pessoas com Necessidades Especiais 5% 

(cinco por cento) das vagas ofertadas para cada cargo.  

a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não 

se reservando vagas para pessoas com necessidades especiais; 

b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco d

de modo que o numero de vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais seja 

igual ao número inteiro subseqüente. 4.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as 

vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos d

observância da ordem classificatória.

4.1.2. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 

no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.

4.1.3.  As pessoas PNE, resguardadas as condições 

Nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e 

aos critérios de aprovação, ao dia, horá

exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, 

deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de 

inscrição especial. 

4.1.4. As pessoas com necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão 

encaminhar via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), envelope identificado com os dizeres: 

“CONCURSO PREFEITURA BATAGUASSU 

Consultoria em Gestão Pública Ltda, localizada à Praça Monteiro Lobato, 94 

CEP 86790-000, até o dia 02/10/2018,

a) Laudo médico original e expedido no prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do 

término das inscrições, atestando a

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 

Rua Dourados, 163 
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4.1. As Pessoas com Necessidades Especiais - PNE que pretendem fazer uso das 

prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal é 

assegurada o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, 

do cargo seja compatível com a sua deficiência. 

4.1.1. Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que 

regulamenta a Lei 7.853/89, fica reservado às Pessoas com Necessidades Especiais 5% 

das vagas ofertadas para cada cargo.   

a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não 

se reservando vagas para pessoas com necessidades especiais;  

b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, 

de modo que o numero de vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais seja 

igual ao número inteiro subseqüente. 4.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as 

vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais concursados, com estrita 

observância da ordem classificatória. 

se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 

no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99. 

.  As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 

Nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e 

aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima 

exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, 

deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de 

. As pessoas com necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão 

encaminhar via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), envelope identificado com os dizeres: 

“CONCURSO PREFEITURA BATAGUASSU - MS / LAUDO MÉDICO”, à empresa KLC 

ria em Gestão Pública Ltda, localizada à Praça Monteiro Lobato, 94 

02/10/2018, contendo: 

a) Laudo médico original e expedido no prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do 

término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 

Gabinete do Prefeito 
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 

prefeito.caravina@bataguassu.ms.gov.br 
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PNE que pretendem fazer uso das 

prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal é 

assegurada o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, desde que o exercício 

4.1.1. Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que 

regulamenta a Lei 7.853/89, fica reservado às Pessoas com Necessidades Especiais 5% 

a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não 

écimos), este será arredondado, 

de modo que o numero de vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais seja 

igual ao número inteiro subseqüente. 4.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as 

emais concursados, com estrita 

se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 

especiais previstas no Decreto Federal 

Nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e 

rio e local de aplicação das provas, e a nota mínima 

exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, 

deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de 

. As pessoas com necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão 

encaminhar via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), envelope identificado com os dizeres: 

MS / LAUDO MÉDICO”, à empresa KLC - 

ria em Gestão Pública Ltda, localizada à Praça Monteiro Lobato, 94 – Lobato – PR – 

a) Laudo médico original e expedido no prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do 

espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem 
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como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da 

prova, informando também 

4.1.5. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, 

deverão solicitá-la, por escrito, após a realização da sua inscrição, encaminhando via Sedex 

com Aviso de Recebimento (AR), envelope identificado com os dizeres: “CONCURSO 

PREFEITURA BATAGUASSU 

Gestão Pública Ltda, localizada à Praça Monteiro Lobato, 94 

000, até o dia 02/10/2018, deve

a espécie e o grau ou nível de deficiência da qual é portador.

4.1.6.  Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não 

encaminharem dentro do prazo e forma 

4.1.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e 

letra correspondente a corpo 24.

4.1.7. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no prese

serão considerados como não PNE e não terão prova especialmente preparada, sejam quais 

forem os motivos alegados.

4.1.8. O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste 

Edital, não poderá impetrar recurso em fav

4.1.9. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo 

a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a 

pontuação destes últimos. 

 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSC

 

5.1. A relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas está prevista para 

ser divulgada no dia 11 de outubro de 2018

provas. A relação será disponibilizada, através de publicação no Órgão

Município, afixada em Edital na Prefeitura Municipal de Bataguassu 

endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br

5.2. É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de prova. 
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como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da 

 o seu nome, documento de identidade (R.G) e opção de cargo;

. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, 

la, por escrito, após a realização da sua inscrição, encaminhando via Sedex 

bimento (AR), envelope identificado com os dizeres: “CONCURSO 

PREFEITURA BATAGUASSU - MS / PROVA ESPECIAL”, à empresa KLC 

Gestão Pública Ltda, localizada à Praça Monteiro Lobato, 94 – Lobato 

, devendo anexar ao pedido um atestado médico recente informando 

a espécie e o grau ou nível de deficiência da qual é portador. 

.  Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não 

encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico.

4.1.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e 

letra correspondente a corpo 24. 

. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no prese

serão considerados como não PNE e não terão prova especialmente preparada, sejam quais 

forem os motivos alegados. 

. O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste 

Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo 

a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a 

 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

5.1. A relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas está prevista para 

11 de outubro de 2018, bem como o horário e local de realização das 

provas. A relação será disponibilizada, através de publicação no Órgão

Município, afixada em Edital na Prefeitura Municipal de Bataguassu 

www.klcconcursos.com.br. 

5.2. É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de prova. 
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como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da 

o seu nome, documento de identidade (R.G) e opção de cargo; 

. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, 

la, por escrito, após a realização da sua inscrição, encaminhando via Sedex 

bimento (AR), envelope identificado com os dizeres: “CONCURSO 

MS / PROVA ESPECIAL”, à empresa KLC - Consultoria em 

Lobato – PR – CEP 86790-

ndo anexar ao pedido um atestado médico recente informando 

.  Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não 

prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 

4.1.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e 

. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital 

serão considerados como não PNE e não terão prova especialmente preparada, sejam quais 

. O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste 

. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo 

a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a 

RIÇÕES 

5.1. A relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas está prevista para 

, bem como o horário e local de realização das 

provas. A relação será disponibilizada, através de publicação no Órgão de Imprensa Oficial do 

Município, afixada em Edital na Prefeitura Municipal de Bataguassu - MS e divulgada no 

5.2. É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de prova.  
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6.1. O Concurso Público será de provas escritas objetivas, provas práticas e prova de títulos.

6.1.1. A duração da prova objetiva será de até 03 (três horas), já incluído o tempo para 

preenchimento da folha de respostas.

6.1.2. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos, munido de UM DOS SEGUINTE

a) Cédula de Identidade - RG;

b) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;

c) Carteira de Trabalho e Previdência Social;

d) Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto e dentro 

do prazo de validade); 

e) Passaporte (dentro do prazo de validade).

6.1.3. As provas objetivas (escritas) desenvolver

questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D).  Cada 

questão terá apenas 01 (uma) 

0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras 

ou preenchidas a lápis.  

6.1.4. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de a

correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos 

e, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, 

independente de recurso. 

6.1.5. Durante as provas não serão pe

utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, 

"WALKMAN" ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização 

das provas. Os aparelhos "celulares" deverão ser desligados e deixados sob a mesa do 

respectivo candidato até o término da prova.

6.1.6. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um 

dos objetos especificados acima será automaticamente 

6.1.7. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova. 
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6. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS

6.1. O Concurso Público será de provas escritas objetivas, provas práticas e prova de títulos.

6.1.1. A duração da prova objetiva será de até 03 (três horas), já incluído o tempo para 

preenchimento da folha de respostas. 

6.1.2. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos, munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:

RG; 

b) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 

c) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

d) Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto e dentro 

e) Passaporte (dentro do prazo de validade). 

6.1.3. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de 

questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D).  Cada 

questão terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na prova escrita será atribuída pontuação 

0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras 

6.1.4. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de a

correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos 

e, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, 

6.1.5. Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, 

utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, 

"WALKMAN" ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização 

lhos "celulares" deverão ser desligados e deixados sob a mesa do 

respectivo candidato até o término da prova. 

6.1.6. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um 

dos objetos especificados acima será automaticamente eliminado do concurso. 

6.1.7. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova. 
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6. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

6.1. O Concurso Público será de provas escritas objetivas, provas práticas e prova de títulos. 

6.1.1. A duração da prova objetiva será de até 03 (três horas), já incluído o tempo para 

6.1.2. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 

S DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 

d) Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto e dentro 

ão em forma de testes, através de 

questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D).  Cada 

alternativa correta. Na prova escrita será atribuída pontuação 

0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras 

6.1.4. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa 

correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos 

e, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, 

rmitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, 

utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, 

"WALKMAN" ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização 

lhos "celulares" deverão ser desligados e deixados sob a mesa do 

6.1.6. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um 

eliminado do concurso.  

6.1.7. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova.  
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6.1.8. Será, também, eliminado do concurso o candidato que incorrer nas seguintes situações: 

deixar o local de realização da prova sem a devid

os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar 

a realização das provas; estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas 

estranhas, por qualquer meio; u

outros; deixar de atender às normas contidas no presente edital e às demais orientações 

expedidas pela organização do concurso. 

6.1.9. As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou 

preta transparente, na Folha de Respostas. 

respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que 

contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja correta.

6.1.10. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o 

único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de 

sala. 

6.1.11. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão 

não respondida ou que contenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta. 

Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidat

6.1.12. Após adentrar à sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, 

sob qualquer pretexto, ausentar

6.1.13. O candidato só poderá retirar

1h30min do horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, 

devendo entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de respostas. 

 

 

7.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com 

outro candidato, nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e 

similares. Reserva-se à Comissão Especial do Concurso Público e aos Fiscais, o 

excluir da prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for 

considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios 
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6.1.8. Será, também, eliminado do concurso o candidato que incorrer nas seguintes situações: 

deixar o local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade 

os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar 

a realização das provas; estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas 

estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para 

outros; deixar de atender às normas contidas no presente edital e às demais orientações 

expedidas pela organização do concurso.  

As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou 

preta transparente, na Folha de Respostas. Não serão computadas questões não 

respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que 

uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja correta.

A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o 

único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de 

Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão 

não respondida ou que contenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta. 

Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidat

6.1.12. Após adentrar à sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, 

sob qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala;

6.1.13. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após transcorr

1h30min do horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, 

devendo entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de respostas. 

7. DAS NORMAS 

7.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com 

outro candidato, nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e 

se à Comissão Especial do Concurso Público e aos Fiscais, o 

excluir da prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for 

considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios 
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6.1.8. Será, também, eliminado do concurso o candidato que incorrer nas seguintes situações: 

a autorização; tratar com falta de urbanidade 

os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar 

a realização das provas; estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas 

sar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para 

outros; deixar de atender às normas contidas no presente edital e às demais orientações 

As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou 

Não serão computadas questões não 

respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que 

uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja correta. 

A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o 

único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de 

Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão 

não respondida ou que contenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta. 

Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato. 

6.1.12. Após adentrar à sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, 

se sem autorização do Fiscal de Sala; 

se do local de aplicação das provas, após transcorrido 

1h30min do horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, 

devendo entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de respostas.  

7.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com 

outro candidato, nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e 

se à Comissão Especial do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de 

excluir da prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for 

considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios 
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outros para resguardar a execução individual e correta das provas.

7.2. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata 

deverá levar um acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será 

responsável pela guarda da criança.

7.3. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda ch

provas e após o fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos 

retardatários. 

7.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este C

nos quadros de aviso do Município, devendo ainda manter atualizado seu endereço.

 

8. DA DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

 

8.1 A Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital está prevista para ser 

aplicada no dia 21 de outubro de 2018

quando da publicação do Edital de Homologação das Inscrições previsto para o dia 

outubro de 2018.  

8.2. A Prova Prática está prevista para ser realizada no dia 

 

9. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES

 

9.1. Para os cargos de 

Médico Pediatra e Médico  Ginecologista e Obstetra

objetiva. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões, avaliada na 

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

 

Tipo de prova 

Conhecimentos Específicos
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outros para resguardar a execução individual e correta das provas. 

caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata 

deverá levar um acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será 

responsável pela guarda da criança. 

7.3. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das 

provas e após o fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos 

7.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também 

nos quadros de aviso do Município, devendo ainda manter atualizado seu endereço.

8. DA DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS

Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital está prevista para ser 

21 de outubro de 2018, sendo que, o horário e o local serão divulgados 

quando da publicação do Edital de Homologação das Inscrições previsto para o dia 

8.2. A Prova Prática está prevista para ser realizada no dia 11 de novembro de 2018

9. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Médico Clínico Geral, 

a e Médico  Ginecologista e Obstetra a avaliação constará de prova escrita 

objetiva. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões, avaliada na 

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

Nº de questões Valor de cada 

questão  

Conhecimentos Específicos 12 4,0 
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caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata 

deverá levar um acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será 

amada para a realização das 

provas e após o fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos 

7.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 

oncurso Público, os quais serão afixados também 

nos quadros de aviso do Município, devendo ainda manter atualizado seu endereço. 

8. DA DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital está prevista para ser 

, sendo que, o horário e o local serão divulgados 

quando da publicação do Edital de Homologação das Inscrições previsto para o dia 11 de 

11 de novembro de 2018. 

9. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Médico Clínico Geral, 

a avaliação constará de prova escrita 

objetiva. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões, avaliada na 

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

Valor de cada Valor total das 

questões  

48,0 pontos 
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Conhecimentos Gerais 

Informática 

Língua Portuguesa 

 

A classificação final será efetuada 

candidato. 

 

9.2. Para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais

objetiva. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala 

de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:

 

Tipo de prova 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Matemática 

 

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 

candidato. 

 

9.3. Para o cargo de Operador de Máquinas

prova prática, ambas de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será comp

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

abaixo: 

 

Tipo de prova 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Matemática 
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03 4,0 

03 4,0 

07 4,0 

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 

Auxiliar de Serviços Gerais a avaliação constará de prova escrita 

objetiva. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala 

o) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 

Nº de questões Valor de cada 

questão 

05 5,0 

10 5,0 

05 5,0 

final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 

Operador de Máquinas a avaliação constará de prova escrita objetiva e 

prova prática, ambas de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será comp

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

Nº de questões Valor de cada 

questão 

05 5,0 

10 5,0 

05 5,0 
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12,0 pontos 

12,0 pontos 

28,0 pontos 

pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 

a avaliação constará de prova escrita 

objetiva. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala 

Valor de cada 

questão  

Valor total das 

questões  

25,0 pontos 

50,0 pontos 

25,0 pontos 

final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 

a avaliação constará de prova escrita objetiva e 

prova prática, ambas de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 20 

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

Valor de cada 

questão  

Valor total das 

questões  

25,0 pontos 

50,0 pontos 

25,0 pontos 
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A nota final será calculada através da média aritmética dos pontos obtidos por cada candidato 

nas duas provas (prova escrita e prova prática). A classificação final será efetuada pela ordem 

decrescente da nota final obtida por cada candidato.

 

9.4. Para o cargo de Professor, 22 horas semanais,

objetiva e prova de títulos. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) 

questões, avaliada na escala de 0,0 (zero)

 

Tipo de prova 

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais 

Informática 

Língua Portuguesa 

 

A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas 

duas provas (prova escrita e prova de títulos).

 

10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

 

10.1. A prova escrita objetiva será 

terá caráter eliminatório. 

10.1.1. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota 

igual ou superior a 50,0 (cinquenta) pontos.

10.1.2. O candidato que não auferir a n

objetiva será desclassificado do Concurso Público.

10.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por 

cada candidato. 

10.1.4. As matérias constantes das provas a que se

do Anexo I, parte integrante deste Edital.
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A nota final será calculada através da média aritmética dos pontos obtidos por cada candidato 

nas duas provas (prova escrita e prova prática). A classificação final será efetuada pela ordem 

final obtida por cada candidato. 

Professor, 22 horas semanais, a avaliação constará de prova escrita 

objetiva e prova de títulos. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) 

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

Nº de questões Valor de cada 

questão  

Conhecimentos Específicos 12 4,0 

03 4,0 

03 4,0 

07 4,0 

A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas 

duas provas (prova escrita e prova de títulos). 

10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA

10.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e 

10.1.1. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota 

igual ou superior a 50,0 (cinquenta) pontos. 

10.1.2. O candidato que não auferir a nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova 

objetiva será desclassificado do Concurso Público. 

10.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por 

10.1.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte 

do Anexo I, parte integrante deste Edital. 
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A nota final será calculada através da média aritmética dos pontos obtidos por cada candidato 

nas duas provas (prova escrita e prova prática). A classificação final será efetuada pela ordem 

a avaliação constará de prova escrita 

objetiva e prova de títulos. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) 

a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 

Valor de cada Valor total das 

questões  

48,0 pontos 

12,0 pontos 

12,0 pontos 

28,0 pontos 

A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas 

10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e 

10.1.1. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota 

ota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova 

10.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por 

submeterão os candidatos fazem parte 
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11. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

 

11.1. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no 

a realização da referida prova

Municipal de Bataguassu 

Concurso Público www.klcconcursos.com.br

 

 

12.1. A prova prática está prevista para o dia 

e local serão divulgados no dia 

12.2. Serão convocados para a Prova Prática:

12.2.1. Operador de Máquinas 

ordem decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de 

classificados na Prova Escrita;

12.3. Em caso de empate será aplicado o seguinte critério: 

a) que tiver mais idade considerando

12.4. A prova prática constará em ligar o equipamento, efetuar as verificações necessárias e 

dirigir até local determinado e executar tarefas próprias do equipamento, de acordo com o 

caso apresentado pelo examin

minutos. (valor 100,0 pontos).

12.5.1 O candidato que não conseguir ligar e movimentar o equipamento em, no máximo, 01 

(um) minuto, será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

12.5.2 O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

12.5.3 O melhor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como 

parâmetro para calcular a nota dos demais participante

12.5.4 Cada falta cometida será descontado 5,0 (cinco) pontos.
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11. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

11.1. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no 

a realização da referida prova, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na 

Municipal de Bataguassu - MS e no site da empresa responsável pela organização do 

www.klcconcursos.com.br.  

12.  DA PROVA PRÁTICA 

está prevista para o dia 11 de novembro de 2018, 

e local serão divulgados no dia 05 de novembro de 2018. 

Serão convocados para a Prova Prática: 

Operador de Máquinas – os 10 (dez) primeiros classificados na Prova Escrita, em 

ordem decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de 

classificados na Prova Escrita; 

12.3. Em caso de empate será aplicado o seguinte critério:  

a) que tiver mais idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento;

prova prática constará em ligar o equipamento, efetuar as verificações necessárias e 

dirigir até local determinado e executar tarefas próprias do equipamento, de acordo com o 

caso apresentado pelo examinador técnico da área, com duração máxima de 10 (dez) 

minutos. (valor 100,0 pontos). 

12.5.1 O candidato que não conseguir ligar e movimentar o equipamento em, no máximo, 01 

(um) minuto, será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará 

automaticamente eliminado do Concurso Público.  

12.5.3 O melhor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como 

parâmetro para calcular a nota dos demais participantes da referida Prova Prática.

12.5.4 Cada falta cometida será descontado 5,0 (cinco) pontos. 
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11. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 

11.1. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no primeiro dia útil após 

das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura 

MS e no site da empresa responsável pela organização do 

11 de novembro de 2018, sendo que o horário 

primeiros classificados na Prova Escrita, em 

ordem decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de 

e, caso necessário, o horário de nascimento; 

prova prática constará em ligar o equipamento, efetuar as verificações necessárias e 

dirigir até local determinado e executar tarefas próprias do equipamento, de acordo com o 

ador técnico da área, com duração máxima de 10 (dez) 

12.5.1 O candidato que não conseguir ligar e movimentar o equipamento em, no máximo, 01 

(um) minuto, será automaticamente eliminado do Concurso Público.  

que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará 

12.5.3 O melhor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como 

s da referida Prova Prática. 
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12.5.5. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação 

categoria “C”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data d

Prática, sem a qual não poderá realizar a prova. 

12.5.6. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente 

eliminado.  

12.5.7. Não serão aceitos certificados de auto

outro documento que não seja a carteira de habilitação. 

12.6. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas 

determinados, e sob nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da 

prova, sendo atribuída a nota 0,00 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o 

motivo alegado. 

12.7. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as

circunstâncias alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou 

temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou 

outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade físi

do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de acordo com o 

escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de forma aleatória.

 

 

13.1. Os documentos relativos aos Títulos, aos candidatos inscritos para o cargo de 

Professor, 22 horas semanais 

aplicação da Prova Objetiva

13.2. A entrega dos documentos relati

que não entregar o Título não será eliminado do Concurso Público.

13.3. Os documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser acondicionados em 

ENVELOPE LACRADO, contendo na sua parte externa, o nome do 

inscrição e cargo para o qual está concorrendo, bem como, o número do documento de 

identidade, devendo os referidos documentos serem apresentados em 

REPROGRÁFICA AUTENTICADA EM CARTÓRIO
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12.5.5. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação 

categoria “C”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data d

Prática, sem a qual não poderá realizar a prova.  

12.5.6. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente 

12.5.7. Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou 

outro documento que não seja a carteira de habilitação.  

12.6. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas 

enhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da 

prova, sendo atribuída a nota 0,00 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o 

12.7. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as

circunstâncias alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou 

temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou 

outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade físi

do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de acordo com o 

escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de forma aleatória.

13. DA PROVA DE TÍTULOS 

13.1. Os documentos relativos aos Títulos, aos candidatos inscritos para o cargo de 

Professor, 22 horas semanais deverão ser entregues, EXCLUSIVAMENTE

Prova Objetiva, ao fiscal da sala de prova. 

13.2. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato 

que não entregar o Título não será eliminado do Concurso Público. 

13.3. Os documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser acondicionados em 

, contendo na sua parte externa, o nome do 

inscrição e cargo para o qual está concorrendo, bem como, o número do documento de 

identidade, devendo os referidos documentos serem apresentados em 

REPROGRÁFICA AUTENTICADA EM CARTÓRIO. 
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12.5.5. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação 

categoria “C”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova 

12.5.6. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente 

escola, comprovantes de encaminhamento ou 

12.6. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas 

enhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da 

prova, sendo atribuída a nota 0,00 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o 

12.7. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as 

circunstâncias alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou 

temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou 

outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica 

do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de acordo com o 

escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de forma aleatória. 

13.1. Os documentos relativos aos Títulos, aos candidatos inscritos para o cargo de 

EXCLUSIVAMENTE, no dia da 

vos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato 

 

13.3. Os documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser acondicionados em 

, contendo na sua parte externa, o nome do candidato, número de 

inscrição e cargo para o qual está concorrendo, bem como, o número do documento de 

identidade, devendo os referidos documentos serem apresentados em CÓPIA 
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13.3.1. O candidato deverá numerar sequenc

apresentado. 

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

estiverem em desacordo com os itens 13.3. e 13.3.1. deste Edital. 

13.3.3. Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS.

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

Certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo 

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

da instituição e do responsável pela expedição do documento.

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

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

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

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

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

responsável pela expedição do documento.

13.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.

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

documentos de Títulos. 

13.7. Não será aceito entrega ou su

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

13.8. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 15,0 (quinze) 

pontos. 

13.9. No somatório da pontuação de 

desprezados. 

13.10. Os Títulos não poderão ser contados cumulativamente, sendo pontuado o de maior 

grau. 

13.11. A prova de títulos terá caráter classificatório.

13.12. As cópias autenticadas dos documentos entregu

integrante da documentação do Concurso Público.

13.13. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir:
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13.3.1. O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento 

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

estiverem em desacordo com os itens 13.3. e 13.3.1. deste Edital.  

13.3.3. Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS. 

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

Certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo 

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

da instituição e do responsável pela expedição do documento. 

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

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

r acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação 

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

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

responsável pela expedição do documento. 

13.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.

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

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

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

13.8. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 15,0 (quinze) 

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

13.10. Os Títulos não poderão ser contados cumulativamente, sendo pontuado o de maior 

13.11. A prova de títulos terá caráter classificatório. 

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

integrante da documentação do Concurso Público. 

13.13. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir:
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ialmente e rubricar cada documento 

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

 

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

Certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo 

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

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

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

r acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação 

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

da Educação, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do 

13.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 

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

bstituições posteriores ao período determinado, bem 

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

13.8. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 15,0 (quinze) 

cada candidato, os pontos excedentes serão 

13.10. Os Títulos não poderão ser contados cumulativamente, sendo pontuado o de maior 

es não serão devolvidas e farão parte 

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

a) Doutorado, concluído até a data de 

apresentação dos títulos, desde que 

relacionada à área do cargo 

pretendido. 

b) Mestrado, concluído até a data de 

apresentação dos títulos, desde que 

relacionada à área do cargo 

pretendido. 

c) Pós Graduação Latu Sensu 

(especialização) relacionada à áreado

cargo pretendido, com carga horária 

mínima de 360 horas, concluída até a 

data de apresentação dos títulos. 

(poderão ser apresentados, no 

máximo, 02 cursos de pós-

latu sensu). 

 

 

14.1. Caberá interposição de recursos 

– CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados 

do primeiro dia subseqüente à data de publicação do objeto de recurso contra:

a) Inscrições indeferidas; 

b) Questões das Provas e Gabarito Preliminar;

c) Resultado da Prova Prática e Prova de Títulos;

d) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas. 
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VALOR 

UNITÁRIO / 

VALOR 

MÁXIMO  

COMPROVANTE

a) Doutorado, concluído até a data de 

apresentação dos títulos, desde que 

relacionada à área do cargo 
15,0/15,0 Cópia autenticada do diploma 

devidamente registrado ou 

declaração de conclusão de curso, 

acompanhado da cópia autenticada 

do respectivo Histórico Escolar.

concluído até a data de 

apresentação dos títulos, desde que 

relacionada à área do cargo 
10,0/10,0 

c) Pós Graduação Latu Sensu 

(especialização) relacionada à áreado 

cargo pretendido, com carga horária 

mínima de 360 horas, concluída até a 

data de apresentação dos títulos. 

(poderão ser apresentados, no 

-graduação 

3,5/7,0 

Cópia autenticada do Certificado 

ou Certidão de conclusão do 

Curso, indicando o número de 

horas e período de realização do 

curso. No caso de Declaração de 

conclusão de curso, esta deve vir 

acompanhada da cópia autenticada 

do respectivo Histórico Escolar.

14. DOS RECURSOS 

14.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a empresa KLC 

CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados 

do primeiro dia subseqüente à data de publicação do objeto de recurso contra:

s e Gabarito Preliminar; 

c) Resultado da Prova Prática e Prova de Títulos; 

d) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas. 
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COMPROVANTE 

Cópia autenticada do diploma 

devidamente registrado ou 

declaração de conclusão de curso, 

acompanhado da cópia autenticada 

do respectivo Histórico Escolar. 

Cópia autenticada do Certificado 

ou Certidão de conclusão do 

urso, indicando o número de 

horas e período de realização do 

curso. No caso de Declaração de 

conclusão de curso, esta deve vir 

acompanhada da cópia autenticada 

do respectivo Histórico Escolar. 

devidamente fundamentados, perante a empresa KLC 

CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados 

do primeiro dia subseqüente à data de publicação do objeto de recurso contra: 

d) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.  



 

  

 

 

PREFEITURA DE BATAGUASSU 
Rua Dourados, 163 - Centro 
www.bataguassu.ms.gov.br 

14.2.  O pedido de recurso deverá ser endereçado à Comissão Especial de Concurso Público 

e encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico 

campo específico “RECURSO” 

a) nome do candidato;  

b) número de inscrição;  

c) número do documento de identidade; 

c) função para o qual se inscreveu; 

d) a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada; 

e) a fundamentação ou o embasament

14.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser 

elaborado um recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos 

deverão conter indicação do número da questão, da

mencionada também sob pena de sua desconsideração. 

14.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e

ser digitado ou datilografado e estar embasado em argumentação lógica e con

caso de contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura 

conceituada e argumentação plausível. 

14.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem 

julgamento de mérito. A Banca Exami

para conhecer de recursos, não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional 

pelo mesmo motivo.  

14.6.  O resultado dos recursos interpostos será afixado no site 

 

 

15.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de 

preferência os seguintes: 

a) maior idade, no caso da existência de candidatos com id

completados até o último dia de inscrição, conforme parágrafo único, art. 27 da Lei 

10.741/2003; 

Rua Dourados, 163 
e-mail:prefeito.caravina@bataguassu.ms.gov.br

 

PREFEITURA DE BATAGUASSU - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
Centro - Fone: (67) 3541-5100  Fax: (67) 3541-5101 - CEP 79780-000 

 

14.2.  O pedido de recurso deverá ser endereçado à Comissão Especial de Concurso Público 

e encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br

“RECURSO” com as seguintes especificações:  

c) número do documento de identidade;  

c) função para o qual se inscreveu;  

d) a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;  

e) a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso. 

14.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser 

elaborado um recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos 

deverão conter indicação do número da questão, da prova e anexar cópia da bibliografia 

mencionada também sob pena de sua desconsideração.  

14.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e

ser digitado ou datilografado e estar embasado em argumentação lógica e con

caso de contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura 

conceituada e argumentação plausível.  

14.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem 

julgamento de mérito. A Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa 

para conhecer de recursos, não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional 

14.6.  O resultado dos recursos interpostos será afixado no site www.klcconcursos.com.br

15. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

15.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de 

a) maior idade, no caso da existência de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, 

completados até o último dia de inscrição, conforme parágrafo único, art. 27 da Lei 
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14.2.  O pedido de recurso deverá ser endereçado à Comissão Especial de Concurso Público 

www.klcconcursos.com.br, no 

 

o, com as devidas razões do recurso.  

14.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser 

elaborado um recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos 

prova e anexar cópia da bibliografia 

14.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail, devendo 

ser digitado ou datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em 

caso de contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura 

14.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem 

nadora constitui última instância na esfera administrativa 

para conhecer de recursos, não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional 

www.klcconcursos.com.br.  

 

15.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de 

ade igual ou superior a 60 anos, 

completados até o último dia de inscrição, conforme parágrafo único, art. 27 da Lei 
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b) maior pontuação na prova de conhecimentos específicos, se houver;

c) maior pontuação na prova de língua portuguesa, se houv

d) maior pontuação na prova de matemática, se houver; e

e) persistindo o empate, o mais velho, exceto os enquadrados na letra “a” deste artigo.

 

16. DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL

 

16.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no 

2018, a partir das 17h00min, mediante edital afixado 

MS, publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da empresa 

responsável pela organização do Concurso Público

 

17. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA OBJETIVA E PROVA DE 

 

17.1. O resultado preliminar da prova escrita objetiva e da prova de títulos está previsto para 

ser divulgado no dia 05 de novembro de 2018

na Prefeitura Municipal de Bataguassu 

município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Concurso 

Público www.klcconcursos.com.br

 

18. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA

 

18.1. O resultado preliminar da prova prática está previsto para ser divulgado no dia 

novembro de 2018, a partir das 17h00min, mediante edital afixado 

Bataguassu - MS, publicado no órgão de imprensa oficial do município e dispon

site da empresa responsável pela organização do Concurso Público

www.klcconcursos.com.br
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b) maior pontuação na prova de conhecimentos específicos, se houver;

c) maior pontuação na prova de língua portuguesa, se houver; 

d) maior pontuação na prova de matemática, se houver; e 

e) persistindo o empate, o mais velho, exceto os enquadrados na letra “a” deste artigo.

16. DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL

16.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no 

, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Bataguassu 

MS, publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da empresa 

responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br

17. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA OBJETIVA E PROVA DE 

TÍTULOS 

O resultado preliminar da prova escrita objetiva e da prova de títulos está previsto para 

05 de novembro de 2018, a partir das 17h00min, mediante edital afixado 

Prefeitura Municipal de Bataguassu - MS, publicado no órgão de imprens

município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Concurso 

www.klcconcursos.com.br. 

18. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA

O resultado preliminar da prova prática está previsto para ser divulgado no dia 

, a partir das 17h00min, mediante edital afixado 

MS, publicado no órgão de imprensa oficial do município e dispon

site da empresa responsável pela organização do Concurso Público

www.klcconcursos.com.br. 
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b) maior pontuação na prova de conhecimentos específicos, se houver; 

e) persistindo o empate, o mais velho, exceto os enquadrados na letra “a” deste artigo. 

16. DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL 

16.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no dia 05 de novembro de 

Prefeitura Municipal de Bataguassu - 

MS, publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da empresa 

www.klcconcursos.com.br. 

17. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA OBJETIVA E PROVA DE 

O resultado preliminar da prova escrita objetiva e da prova de títulos está previsto para 

, a partir das 17h00min, mediante edital afixado 

MS, publicado no órgão de imprensa oficial do 

município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Concurso 

18. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA 

O resultado preliminar da prova prática está previsto para ser divulgado no dia 14 de 

, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de 

MS, publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizado no 

site da empresa responsável pela organização do Concurso Público 



 

  

 

 

PREFEITURA DE BATAGUASSU 
Rua Dourados, 163 - Centro 
www.bataguassu.ms.gov.br 

 

19.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 

partir das 17h00min, mediante edital afixado 

publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa 

responsável pela organização do Concurso Público

 

 

20.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 

condições do Concurso Público, estabelecidas no presente Edital 

federal pertinente. 

20.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 

ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando

se todos os atos decorrentes

falsidade da declaração. 

20.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, 

textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.

20.4 - Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso 

Público, as folhas de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com 

cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos.

20.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu

órgão realizador, após o resultado final.

20.6. A validade do presente Concurso Público será de "2" (dois) anos, contados da 

homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério 

Prefeitura Municipal de Bataguassu 

20.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a 

ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das 

vagas existentes, os aprovados serão c

da Prefeitura Municipal. 

Rua Dourados, 163 
e-mail:prefeito.caravina@bataguassu.ms.gov.br
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19. DO RESULTADO FINAL  

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 20 de novembro de 2018

partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Bataguassu 

publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa 

responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 

condições do Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e 

20.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 

ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando

se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à 

20.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, 

textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 

nto e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso 

Público, as folhas de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com 

cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos. 

se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao 

órgão realizador, após o resultado final. 

20.6. A validade do presente Concurso Público será de "2" (dois) anos, contados da 

homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério 

Prefeitura Municipal de Bataguassu - MS. 

20.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a 

ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das 

vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério 
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20 de novembro de 2018, a 

Prefeitura Municipal de Bataguassu - MS, 

publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa 

www.klcconcursos.com.br. 

20.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 

e na legislação municipal e 

20.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, 

ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-

da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à 

20.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, 

nto e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso 

Público, as folhas de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com 

endereço para correspondência, junto ao 

20.6. A validade do presente Concurso Público será de "2" (dois) anos, contados da 

homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da 

20.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a 

ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das 

hamados conforme as necessidades locais, a critério 
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20.8. - Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão 

Pública Ltda, bem como aqueles que possuam a relação de parentesco disciplinada nos 

artigos 1591 a 1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo o candidato terá 

sua inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à homologação o candidato será 

eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis.

20.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de 

saúde, elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de 

Bataguassu - MS e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.

20.10. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente 

Edital. 

20.11. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido 

expressamente previstos no presente Edital, Lei Orgânica Municipal e demais legislaç

aplicáveis serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal de Bataguassu 

da Comissão Especial de Concurso Público.

 

REGISTRE

Bataguassu 
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Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão 

Pública Ltda, bem como aqueles que possuam a relação de parentesco disciplinada nos 

1591 a 1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo o candidato terá 

sua inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à homologação o candidato será 

eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis.

20.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de 

saúde, elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de 

MS e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.

Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente 

20.11. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido 

expressamente previstos no presente Edital, Lei Orgânica Municipal e demais legislaç

aplicáveis serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal de Bataguassu 

da Comissão Especial de Concurso Público. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-

 

 

Bataguassu - MS, 14 de setembro de 2018.

 

 

Prefeito Municipal 
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Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão 

Pública Ltda, bem como aqueles que possuam a relação de parentesco disciplinada nos 

1591 a 1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo o candidato terá 

sua inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à homologação o candidato será 

eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

20.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de 

saúde, elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de 

MS e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente 

20.11. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido 

expressamente previstos no presente Edital, Lei Orgânica Municipal e demais legislações 

aplicáveis serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal de Bataguassu - MS, através 

-SE. 

de setembro de 2018. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia 

acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras 

substantivos: classificação e emprego 

- artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões 

advérbios: classificação, flexão, grau e cargo 

classificação - preposição 

pontuação - tipos de frases 

subordinadas - orações coordenadas 

nominal - Problemas gerais da língua culta: grafi

Derivação prefixal e sufixal 

figuras de linguagem - figuras de palavra 

– vícios de linguagem.  

 

LÍNGUA P

Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão 

Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: 

Afirmativa - Negativa; Classes de Palavra

Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes 

(substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos.

 

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irra

(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC 

Simples; Regras de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, 

massa, capacidade, tempo, volume; Sistem

graus; Inequações do 1º grau. 
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ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO  E NÍVEL SUPERIOR

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia 

estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, emprego 

substantivos: classificação e emprego – flexão de gênero, número e grau, formação 

adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões 

advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo 

preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período 

tipos de frases - complementos verbais e nominais -

orações coordenadas - concordância verbal e nominal 

Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões 

Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos 

figuras de palavra - figuras de pensamento –

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL 

Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão 

Silábica e Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: - Interrogativa 

Negativa; Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e 

Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes 

(substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos. 

MATEMÁTICA  

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões 

(cálculo), problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros 

Simples; Regras de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, 

massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º 

graus; Inequações do 1º grau.  
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NÍVEL MÉDIO  E NÍVEL SUPERIOR 

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - 

verbos: tempo, modo, emprego - 

flexão de gênero, número e grau, formação e análise 

adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões - 

numeral: tipos e cargo - pronomes: conceito, 

ntaxe: frase, oração, período - 

- vozes verbais – orações 

concordância verbal e nominal - regência verbal e 

a de palavras e expressões - crase - 

Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – 

– significação das palavras 

NÍVEL FUNDAMENTAL  

Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão 

Interrogativa - Exclamativa - 

s; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e 

Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes 

cionais, reais, operações, expressões 

problemas; Porcentagem; Juros 

Simples; Regras de três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, 

a Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º 
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Noções de Hardware e Software. MS

e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e 

menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS

Word 2003: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 

parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos

de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos 

predefinidos, caixas de texto. 

células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elabora

funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras 

e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. 

PowerPoint 2003: estrutura básica das apre

régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, 

inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre 

slides. Correio Eletrônico

anexação de arquivos. Internet:

impressão de páginas. 

 

Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciên

Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), 

Geografia (Brasil e Mundo) e ainda, eventos contemporâneos divulgados na mídia local, 

nacional e internacional. Aspectos Históricos e Geográficos do Estado d

e do Município de Bataguassu 

 

 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
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INFORMÁTICA  

Noções de Hardware e Software. MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos 

e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e 

menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS

: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 

parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle 

de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos 

predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das planilhas, conceitos de 

células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 

funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras 

e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. 

: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, 

régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, 

inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre 

Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, 

Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 

CONHECIMENTOS GERAIS  

Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciên

Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), 

Geografia (Brasil e Mundo) e ainda, eventos contemporâneos divulgados na mídia local, 

nacional e internacional. Aspectos Históricos e Geográficos do Estado d

e do Município de Bataguassu - MS. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
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: conceito de pastas, diretórios, arquivos 

e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos 

menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-

: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 

, tabelas, impressão, controle 

de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos 

: estrutura básica das planilhas, conceitos de 

ção de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 

funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras 

e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-

sentações, conceitos de slides, anotações, 

régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, 

inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre 

eletrônico, preparo e envio de mensagens, 

Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 

Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e 

Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), 

Geografia (Brasil e Mundo) e ainda, eventos contemporâneos divulgados na mídia local, 

nacional e internacional. Aspectos Históricos e Geográficos do Estado do Mato Grosso do Sul 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  
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Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, 

da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 

Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações 

humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina 

geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível

ideologia da Educação. Criança e Adolescente: direitos e proteção. Cuidados a serem 

tomados com a integridade física da criança. Ética profissional. Medidas de Segurança. 

Noções de Higiene e bem

Trabalho. Disciplina e vigilância das crianças; Hierarquia; Controle e movimentação das 

crianças; Cotidiano escolar; A prática educativa; Cognição, afeto e moralidade; A indisciplina 

na escola, o Bullying escolar; Necessidades educativas especi

desenvolvimento infantil (0 a 6 anos). Lei Orgânica Municipal.

 

Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e 

prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepato

renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e 

metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, 

ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Ana

com Múltiplas Vítimas e Catástrofes, Urgência Clinica Adulto e Infantil, Urgências Obstétricas, 

Urgências Psiquiátricas, Intervenção nas Doenças Respiratórias, Metabólicas e Circulatórias, 

Linguagem de Radio, Radiocomunicação; Manuseio de Aparelhos de Informática, Manuseio 

de Respirador Artificial, Desfibrilador, Monitor Cardíaco, Intervenções em todos os tipos de 

traumas. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei Orgânica Municipal.

 

MÉDIC

Ginecologia – Anatomia. Embriologia do sistema urogenital e mamário. Semiologia. 

Fisiologia. Bioesteroidogênese e farmacologia dos hormônios. Puberdade normal e anormal. 

Climatério. Amenorreias. Hiperandrogenismo. Hiperprolactine
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Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, 

da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, 

Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações 

humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina 

geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível

ideologia da Educação. Criança e Adolescente: direitos e proteção. Cuidados a serem 

tomados com a integridade física da criança. Ética profissional. Medidas de Segurança. 

Noções de Higiene e bem-estar. Regras de Comunicação e interação. S

Trabalho. Disciplina e vigilância das crianças; Hierarquia; Controle e movimentação das 

crianças; Cotidiano escolar; A prática educativa; Cognição, afeto e moralidade; A indisciplina 

na escola, o Bullying escolar; Necessidades educativas especi

desenvolvimento infantil (0 a 6 anos). Lei Orgânica Municipal. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL  

Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e 

prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepato

renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e 

metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, 

ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Anatomia, Atendimento e Intervenções em Acidentes 

com Múltiplas Vítimas e Catástrofes, Urgência Clinica Adulto e Infantil, Urgências Obstétricas, 

Urgências Psiquiátricas, Intervenção nas Doenças Respiratórias, Metabólicas e Circulatórias, 

Radiocomunicação; Manuseio de Aparelhos de Informática, Manuseio 

de Respirador Artificial, Desfibrilador, Monitor Cardíaco, Intervenções em todos os tipos de 

traumas. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei Orgânica Municipal.

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

Anatomia. Embriologia do sistema urogenital e mamário. Semiologia. 

Fisiologia. Bioesteroidogênese e farmacologia dos hormônios. Puberdade normal e anormal. 

Climatério. Amenorreias. Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. Estados interssexuais. 
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Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, 

da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Atualidades 

Sociais, Políticas, Econômicas, Financeiras e Esportivas divulgadas pela imprensa. Relações 

humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina 

geral. Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com o emprego. A 

ideologia da Educação. Criança e Adolescente: direitos e proteção. Cuidados a serem 

tomados com a integridade física da criança. Ética profissional. Medidas de Segurança. 

estar. Regras de Comunicação e interação. Segurança no 

Trabalho. Disciplina e vigilância das crianças; Hierarquia; Controle e movimentação das 

crianças; Cotidiano escolar; A prática educativa; Cognição, afeto e moralidade; A indisciplina 

na escola, o Bullying escolar; Necessidades educativas especiais; noções do 

Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e 

prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, 

renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e 

metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, 

tomia, Atendimento e Intervenções em Acidentes 

com Múltiplas Vítimas e Catástrofes, Urgência Clinica Adulto e Infantil, Urgências Obstétricas, 

Urgências Psiquiátricas, Intervenção nas Doenças Respiratórias, Metabólicas e Circulatórias, 

Radiocomunicação; Manuseio de Aparelhos de Informática, Manuseio 

de Respirador Artificial, Desfibrilador, Monitor Cardíaco, Intervenções em todos os tipos de 

traumas. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei Orgânica Municipal. 

O GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

Anatomia. Embriologia do sistema urogenital e mamário. Semiologia. 

Fisiologia. Bioesteroidogênese e farmacologia dos hormônios. Puberdade normal e anormal. 

mias. Estados interssexuais. 
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Infertilidade. Anticoncepção. Doenças sexualmente transmissíveis. Patologia benigna de 

mama. Patologia benigna de vulva. Patologia benigna de vagina. Patologia benigna de colo 

uterino. Patologia benigna de corpo uterino. Patolo

de mama. Patologia maligna de vulva e vagina. Patologia maligna de colo uterino. Patologia 

maligna de corpo uterino. Patologia maligna de ovário. 59 Distopias genitais. Incontinência 

urinária. Dor pélvica. Emergênci

Embriogênese e desenvolvimento fetal. Anexos do embrião e feto. Trocas materno

Endocrinologia do ciclo gestativo. Estudo da bacia. Estática fetal. Contratilidade uterina. 

Mecanismo de parto. Alterações do organismo materno na gravidez. Propedêutica na 

gravidez: Diagnóstico de gravidez, anamnese, exame físico, exames complementares. 

Assistência pré-natal. Parto e puerpério e lactação normais (estudo clínico e assistência). 

Analgesia e anestesia. Doenças intercorrentes do ciclo grávido puerperal. Doença 

hipertensiva (específica e não específica) da gestação. Abortamento. Prenhez ectópica. 

Neoplasia trofoblástica gestacional. Implantações heterotrópicas da placenta. DPP. Distúrbios 

da hemocoagulação, embolia amniótica e choque. Polidramnia, oligodramnia e amniorrexe 

prematura. Prematuridade. Gemelidade. Hidropsia fetal imune e não imune. Gravidez 

prolongada. Patologia das membranas, placenta e cordão umbilical. Anomalias congênitas. 

Gravidez de alto risco. Medicina fetal. Patologias do parto, puerpério e lactação. Tocurgia. 

Indicações de cirurgias no ciclo gestativo. Mortalidade materna e perinatal. Código de Ética. 

Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica Municipal.

 

Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e desenvolvimento: 

desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor. Imunizações: ativa 

e passiva. Alimentação do recém

Patologia do lactente e da criança: distúrbios cardiocirculatórios: cardiopatias congênitas, 

choque, crise hipertensa, insuficiência cardíaca, reanimação cardiorrespitória. Distúrbios 

respiratórios: afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquio

asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. 

Distúrbios metabólicos e endócrinos: acidose e alcalose metabólicas, desidratação aguda, 
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Infertilidade. Anticoncepção. Doenças sexualmente transmissíveis. Patologia benigna de 

mama. Patologia benigna de vulva. Patologia benigna de vagina. Patologia benigna de colo 

uterino. Patologia benigna de corpo uterino. Patologia benigna de ovário. Patologia maligna 

de mama. Patologia maligna de vulva e vagina. Patologia maligna de colo uterino. Patologia 

maligna de corpo uterino. Patologia maligna de ovário. 59 Distopias genitais. Incontinência 

urinária. Dor pélvica. Emergências ginecológicas. Ginecologia operatória. 

Embriogênese e desenvolvimento fetal. Anexos do embrião e feto. Trocas materno

Endocrinologia do ciclo gestativo. Estudo da bacia. Estática fetal. Contratilidade uterina. 

Alterações do organismo materno na gravidez. Propedêutica na 

gravidez: Diagnóstico de gravidez, anamnese, exame físico, exames complementares. 

natal. Parto e puerpério e lactação normais (estudo clínico e assistência). 

a. Doenças intercorrentes do ciclo grávido puerperal. Doença 

hipertensiva (específica e não específica) da gestação. Abortamento. Prenhez ectópica. 

Neoplasia trofoblástica gestacional. Implantações heterotrópicas da placenta. DPP. Distúrbios 

ção, embolia amniótica e choque. Polidramnia, oligodramnia e amniorrexe 

prematura. Prematuridade. Gemelidade. Hidropsia fetal imune e não imune. Gravidez 

prolongada. Patologia das membranas, placenta e cordão umbilical. Anomalias congênitas. 

to risco. Medicina fetal. Patologias do parto, puerpério e lactação. Tocurgia. 

Indicações de cirurgias no ciclo gestativo. Mortalidade materna e perinatal. Código de Ética. 

Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica Municipal. 

MÉDICO PEDIATRA  

mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e desenvolvimento: 

desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor. Imunizações: ativa 

e passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses

Patologia do lactente e da criança: distúrbios cardiocirculatórios: cardiopatias congênitas, 

choque, crise hipertensa, insuficiência cardíaca, reanimação cardiorrespitória. Distúrbios 

respiratórios: afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquio

asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. 

Distúrbios metabólicos e endócrinos: acidose e alcalose metabólicas, desidratação aguda, 
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Infertilidade. Anticoncepção. Doenças sexualmente transmissíveis. Patologia benigna de 

mama. Patologia benigna de vulva. Patologia benigna de vagina. Patologia benigna de colo 

gia benigna de ovário. Patologia maligna 

de mama. Patologia maligna de vulva e vagina. Patologia maligna de colo uterino. Patologia 

maligna de corpo uterino. Patologia maligna de ovário. 59 Distopias genitais. Incontinência 

as ginecológicas. Ginecologia operatória. Obstetrícia – 

Embriogênese e desenvolvimento fetal. Anexos do embrião e feto. Trocas materno-ovulares. 

Endocrinologia do ciclo gestativo. Estudo da bacia. Estática fetal. Contratilidade uterina. 

Alterações do organismo materno na gravidez. Propedêutica na 

gravidez: Diagnóstico de gravidez, anamnese, exame físico, exames complementares. 

natal. Parto e puerpério e lactação normais (estudo clínico e assistência). 

a. Doenças intercorrentes do ciclo grávido puerperal. Doença 

hipertensiva (específica e não específica) da gestação. Abortamento. Prenhez ectópica. 

Neoplasia trofoblástica gestacional. Implantações heterotrópicas da placenta. DPP. Distúrbios 

ção, embolia amniótica e choque. Polidramnia, oligodramnia e amniorrexe 

prematura. Prematuridade. Gemelidade. Hidropsia fetal imune e não imune. Gravidez 

prolongada. Patologia das membranas, placenta e cordão umbilical. Anomalias congênitas. 

to risco. Medicina fetal. Patologias do parto, puerpério e lactação. Tocurgia. 

Indicações de cirurgias no ciclo gestativo. Mortalidade materna e perinatal. Código de Ética. 

mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e desenvolvimento: 

desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor. Imunizações: ativa 

nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. 

Patologia do lactente e da criança: distúrbios cardiocirculatórios: cardiopatias congênitas, 

choque, crise hipertensa, insuficiência cardíaca, reanimação cardiorrespitória. Distúrbios 

respiratórios: afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite, estado de mal 

asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. 

Distúrbios metabólicos e endócrinos: acidose e alcalose metabólicas, desidratação aguda, 
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diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, insufic

neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, estado de mal convulsivo. 

Distúrbios do aparelho urinário e renal: glomerulopatias, infecções do trato urinário, 

insuficiência renal aguda e crônica, síndrome hemolí

Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, hemorragia digestiva, 

leucemias e tumores sólidos, síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: 

hepatites virais, Insuficiência hepática.

Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção 

hospitalar. Meningoencefalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. 

Tuberculose. Viroses respi

exógenas agudas. Violência doméstica. Primeiros socorros no paciente politraumatizado. 

Código de Ética Médica.. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica Municipal.

 

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição 

da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos 

institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, 

níveis. Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. 

Gestão educacional decorrente da concepção do projeto político

participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. 

do conhecimento. Processo de ensino

psicológicas da aprendizagem. Lei Orgânica Municipal. 
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diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, insuficiência suprarrenal. Distúrbios 

neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, estado de mal convulsivo. 

Distúrbios do aparelho urinário e renal: glomerulopatias, infecções do trato urinário, 

insuficiência renal aguda e crônica, síndrome hemolítico-urêmica, síndrome nefrótica. 

hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, hemorragia digestiva, 

leucemias e tumores sólidos, síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: 

hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças infectocontagiosas: AIDS, Diarreias agudas. 

Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção 

hospitalar. Meningoencefalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. 

Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: acidentes por submersão. Intoxicações 

exógenas agudas. Violência doméstica. Primeiros socorros no paciente politraumatizado. 

Código de Ética Médica.. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica Municipal.

PROFESSOR, 22 HORAS SEMANAIS 

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição 

da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos 

institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, 

pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. 

Gestão educacional decorrente da concepção do projeto político-pedagógico. Planejamento 

participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. 

do conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases 

psicológicas da aprendizagem. Lei Orgânica Municipal.  

Gabinete do Prefeito 
Rua Dourados, 163 - Centro - Fone: (67) 3541-5100 

prefeito.caravina@bataguassu.ms.gov.br 

000 - CNPJ 03.576.220/0001-56 

iência suprarrenal. Distúrbios 

neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, estado de mal convulsivo. 

Distúrbios do aparelho urinário e renal: glomerulopatias, infecções do trato urinário, 

urêmica, síndrome nefrótica. 

hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, hemorragia digestiva, 

leucemias e tumores sólidos, síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: 

Doenças infectocontagiosas: AIDS, Diarreias agudas. 

Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção 

hospitalar. Meningoencefalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. 

ratórias. Acidentes: acidentes por submersão. Intoxicações 

exógenas agudas. Violência doméstica. Primeiros socorros no paciente politraumatizado. 

Código de Ética Médica.. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica Municipal. 

 

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição 

da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Desenvolvimento histórico das concepções 

pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos 

institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e 

pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. 

pedagógico. Planejamento 

participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e construção 

aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases 
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ANEXO II 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Terá como função principal alé

descarregamento de mercadorias, materiais de construção em obras; Arrumação e 

deslocamento de materiais em diversas fases das obras; Manutenção de estradas, cercas; 

pontes, executar serviços de abertura e

estradas, drenar e aterrar depressões; Manutenção em ruas, remoção de tampas de bueiros, 

desobstrução e limpeza; Poda de árvores, coleta de galhos com carregamento e 

descarregamento de caminhões; Capinar la

Manutenção de praças com roça, capina, varrição, coleta de folhas e entulhos e a destinação 

correta dos resíduos; Roças em geral em locais diversos; Efetuar limpeza e manutenção de 

ferramentas de uso do setor; Ma

de pátios e local de trabalho e outros determinados.

 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Auxiliar as crianças em horários de entrada e saída do período; Recepcionar a comunidade 

escolar, pais e visitantes, encaminhando

durante sua permanência na unidade, observando seu estado de saúde, comportamento e 

outras características; Cuidar e educar, zelar pela segurança, bem

crianças, de acordo com rotinas estabelecidas; Auxiliar na alimentação das crianças, 

acompanhar e assegurar o êxito da alimentação como parte do processo de desenvolvimento; 

Proporcionar ambiente e condições físicas adequadas ao sono e repouso das crianças; 

Colaborar com o processo de inclusão da criança com necessidades especiais, orientar, 

proteger e cuidar para que ela permaneça ou transite com segurança nos diferentes espaços; 

Ter comprometimento contra qualquer preconceito ou discriminação que venha afetar as 

crianças no âmbito escolar; Auxiliar nas atividades para integração e desenvolvimento das 

crianças, tais como músicas, brincadeiras, histórias, atividades lúdicas e de recreação; 

Acompanhar e cuidar das crianças sob sua responsabilidade durante o embarque, d

percurso do transporte escolar e desembarque, isto é, desde seu domicílio até a unidade 

escolar e vice versa; Manter a equipe e direção informada sobre as ocorrências, problemas 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Terá como função principal além de outras compatíveis como cargo: Carregamentos e 

descarregamento de mercadorias, materiais de construção em obras; Arrumação e 

deslocamento de materiais em diversas fases das obras; Manutenção de estradas, cercas; 

pontes, executar serviços de abertura e fechamento de valas, escavações; desobstrução de 

estradas, drenar e aterrar depressões; Manutenção em ruas, remoção de tampas de bueiros, 

desobstrução e limpeza; Poda de árvores, coleta de galhos com carregamento e 

descarregamento de caminhões; Capinar laterais de meio fio, manutenção de calçadas; 

Manutenção de praças com roça, capina, varrição, coleta de folhas e entulhos e a destinação 

correta dos resíduos; Roças em geral em locais diversos; Efetuar limpeza e manutenção de 

ferramentas de uso do setor; Manejo de produtos de limpeza e conservação; Limpeza geral 

de pátios e local de trabalho e outros determinados. 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Auxiliar as crianças em horários de entrada e saída do período; Recepcionar a comunidade 

itantes, encaminhando-os à direção; Acompanhar e zelar pelas crianças 

durante sua permanência na unidade, observando seu estado de saúde, comportamento e 

outras características; Cuidar e educar, zelar pela segurança, bem

de acordo com rotinas estabelecidas; Auxiliar na alimentação das crianças, 

acompanhar e assegurar o êxito da alimentação como parte do processo de desenvolvimento; 

Proporcionar ambiente e condições físicas adequadas ao sono e repouso das crianças; 

r com o processo de inclusão da criança com necessidades especiais, orientar, 

proteger e cuidar para que ela permaneça ou transite com segurança nos diferentes espaços; 

Ter comprometimento contra qualquer preconceito ou discriminação que venha afetar as 

ianças no âmbito escolar; Auxiliar nas atividades para integração e desenvolvimento das 

crianças, tais como músicas, brincadeiras, histórias, atividades lúdicas e de recreação; 

Acompanhar e cuidar das crianças sob sua responsabilidade durante o embarque, d

percurso do transporte escolar e desembarque, isto é, desde seu domicílio até a unidade 

escolar e vice versa; Manter a equipe e direção informada sobre as ocorrências, problemas 
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ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 

m de outras compatíveis como cargo: Carregamentos e 

descarregamento de mercadorias, materiais de construção em obras; Arrumação e 

deslocamento de materiais em diversas fases das obras; Manutenção de estradas, cercas; 

fechamento de valas, escavações; desobstrução de 

estradas, drenar e aterrar depressões; Manutenção em ruas, remoção de tampas de bueiros, 

desobstrução e limpeza; Poda de árvores, coleta de galhos com carregamento e 

terais de meio fio, manutenção de calçadas; 

Manutenção de praças com roça, capina, varrição, coleta de folhas e entulhos e a destinação 

correta dos resíduos; Roças em geral em locais diversos; Efetuar limpeza e manutenção de 

nejo de produtos de limpeza e conservação; Limpeza geral 

Auxiliar as crianças em horários de entrada e saída do período; Recepcionar a comunidade 

os à direção; Acompanhar e zelar pelas crianças 

durante sua permanência na unidade, observando seu estado de saúde, comportamento e 

outras características; Cuidar e educar, zelar pela segurança, bem-estar e higienização das 

de acordo com rotinas estabelecidas; Auxiliar na alimentação das crianças, 

acompanhar e assegurar o êxito da alimentação como parte do processo de desenvolvimento; 

Proporcionar ambiente e condições físicas adequadas ao sono e repouso das crianças; 

r com o processo de inclusão da criança com necessidades especiais, orientar, 

proteger e cuidar para que ela permaneça ou transite com segurança nos diferentes espaços; 

Ter comprometimento contra qualquer preconceito ou discriminação que venha afetar as 

ianças no âmbito escolar; Auxiliar nas atividades para integração e desenvolvimento das 

crianças, tais como músicas, brincadeiras, histórias, atividades lúdicas e de recreação; 

Acompanhar e cuidar das crianças sob sua responsabilidade durante o embarque, durante o 

percurso do transporte escolar e desembarque, isto é, desde seu domicílio até a unidade 

escolar e vice versa; Manter a equipe e direção informada sobre as ocorrências, problemas 
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detectados e eventuais enfermidades; Comunicar à equipe e direção, to

irregularidade que tiver conhecimento; Observar rigorosamente as determinações e 

informações de professores e direção sobre comportamento e problemas de saúde das 

crianças sob sua responsabilidade, seguindo orientações das mães ou responsávei

os professores a desenvolver com as crianças as rotinas de atividades pedagógicas sob a 

supervisão e orientação do professor responsável; Participar de eventuais cursos que os 

auxiliem em suas atividades diárias. 

______________________________

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de pronto atendimento, urgência e emergência ou em outras unidades de saúde do 

Município, nos aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica Médica, 

a identificação, avaliação e terapêutica, clínica ou cirúrgica, recomendados; Prestar serviços 

no âmbito de saúde pública executando atividades clínicas epidemiológicas e laboratoriais, 

formulando programas e assumindo ações de promoção prevençã

da coletividade; Realizar visitas médicas a pacientes internados da clínica médica, anotando 

no prontuário médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução 

do quadro clínico dos pacientes; Elaborar parece

por outra especialidade clínica, examinando, interpretando exames complementares 

realizados; Emitir laudo de exames complementares solicitados a pacientes da Clínica 

Médica; Comparecer às reuniões técnico

reuniões das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em situações pontuais sobre 

Prontuário Médico ou de Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções 

profissionais para o bom funcionament

participar de programas de educação e divulgação do auto

pacientes a conscientizarem

outras tarefas correlatas e auxiliar 

lotado. 
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detectados e eventuais enfermidades; Comunicar à equipe e direção, to

irregularidade que tiver conhecimento; Observar rigorosamente as determinações e 

informações de professores e direção sobre comportamento e problemas de saúde das 

crianças sob sua responsabilidade, seguindo orientações das mães ou responsávei

os professores a desenvolver com as crianças as rotinas de atividades pedagógicas sob a 

supervisão e orientação do professor responsável; Participar de eventuais cursos que os 

auxiliem em suas atividades diárias.  

______________________________________________________________________

MÉDICO CLÍNICO GERAL - (8 HORAS DIÁRIAS) 

MÉDICO CLÍNICO GERAL (16 HORAS SEMANAIS) 

Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de pronto atendimento, urgência e emergência ou em outras unidades de saúde do 

Município, nos aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica Médica, 

a identificação, avaliação e terapêutica, clínica ou cirúrgica, recomendados; Prestar serviços 

no âmbito de saúde pública executando atividades clínicas epidemiológicas e laboratoriais, 

formulando programas e assumindo ações de promoção prevençã

da coletividade; Realizar visitas médicas a pacientes internados da clínica médica, anotando 

no prontuário médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução 

do quadro clínico dos pacientes; Elaborar pareceres na sua especialidade médica, solicitados 

por outra especialidade clínica, examinando, interpretando exames complementares 

realizados; Emitir laudo de exames complementares solicitados a pacientes da Clínica 

Médica; Comparecer às reuniões técnico-científicas ou administrativas, quando convocado, 

reuniões das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em situações pontuais sobre 

Prontuário Médico ou de Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções 

profissionais para o bom funcionamento das atividades de Saúde no Município; Promover, 

participar de programas de educação e divulgação do auto-

pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde; Executar 

outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver 
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detectados e eventuais enfermidades; Comunicar à equipe e direção, toda e qualquer 

irregularidade que tiver conhecimento; Observar rigorosamente as determinações e 

informações de professores e direção sobre comportamento e problemas de saúde das 

crianças sob sua responsabilidade, seguindo orientações das mães ou responsáveis; Auxiliar 

os professores a desenvolver com as crianças as rotinas de atividades pedagógicas sob a 

supervisão e orientação do professor responsável; Participar de eventuais cursos que os 

____________________________________________ 

Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de pronto atendimento, urgência e emergência ou em outras unidades de saúde do 

Município, nos aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica Médica, abrangendo 

a identificação, avaliação e terapêutica, clínica ou cirúrgica, recomendados; Prestar serviços 

no âmbito de saúde pública executando atividades clínicas epidemiológicas e laboratoriais, 

formulando programas e assumindo ações de promoção prevenção e recuperação da saúde 

da coletividade; Realizar visitas médicas a pacientes internados da clínica médica, anotando 

no prontuário médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de evolução 

res na sua especialidade médica, solicitados 

por outra especialidade clínica, examinando, interpretando exames complementares 

realizados; Emitir laudo de exames complementares solicitados a pacientes da Clínica 

ficas ou administrativas, quando convocado, 

reuniões das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar em situações pontuais sobre 

Prontuário Médico ou de Ética Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções 

o das atividades de Saúde no Município; Promover, 

-cuidado, incentivando os 

se da importância das ações preventivas de saúde; Executar 

na execução de outras atividades da área onde estiver 
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MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de pronto atendimento, urgência e emergência ou em outras unidad

Município, nos aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica 

Ginecológica/Obstetra, abrangendo a identificação, avaliação e terapêutica, clínica ou 

cirúrgica, recomendados; Desenvolver ações de saúde da mulher em todas as fases da

desde a infância, passando pela adolescência, fase reprodutiva, climatério, menopausa e 

terceira idade. Prestar assistência médica específica a todas as questões ginecológicas e 

obstétricas. Realizar os procedimentos especializados da área como: vul

colposcopia, biópsia de colo do útero, vagina e mama, eletro e criocauterização do colo do 

útero e de condilomatoses, colocação e retirada do DIU, orientação para colocação e uso de 

diafragma, de preservativo feminino e masculino, etc. Realizar a

assistência à concepção e anticoncepção com atenção especial à prevenção da gravidez na 

adolescência. Prevenir, detectar e acompanhar as DSTs/ HIV/ AIDS, dentro do conceito de 

abordagem sindrômica; prevenção, detecção precoce, assistênc

câncer de colo uterino e de mama; pré

de humanização do nascimento; assistência ao climatério, menopausa e pós

assistência às questões ligadas à sexualidade humana; a

incluindo doméstica e sexual, e suas famílias. Realizar atividades educativas em grupo em 

todas as ações acima citadas. Realizar ações de vigilância epidemiológica específica da 

saúde da mulher. Trabalhar em equipe multi

reuniões da unidade ou outras sempre que convocado pela gestão da unidade. Desenvolver 

e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das pessoas e 

de suas famílias. Participar

quando convocado pela gestão da unidade. Participar do acolhimento, atendendo as 

intercorrências dos usuários. Atender nos domicílios sempre que houver necessidade. 

Garantir a integralidade da atenç

prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade. Participar do 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes e/ou 

estagiários. Ser apoio matricial e de ca

atendimento Pré-Natal. Realizar atividades correlatas.
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MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de pronto atendimento, urgência e emergência ou em outras unidad

Município, nos aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica 

Ginecológica/Obstetra, abrangendo a identificação, avaliação e terapêutica, clínica ou 

cirúrgica, recomendados; Desenvolver ações de saúde da mulher em todas as fases da

desde a infância, passando pela adolescência, fase reprodutiva, climatério, menopausa e 

terceira idade. Prestar assistência médica específica a todas as questões ginecológicas e 

obstétricas. Realizar os procedimentos especializados da área como: vul

colposcopia, biópsia de colo do útero, vagina e mama, eletro e criocauterização do colo do 

útero e de condilomatoses, colocação e retirada do DIU, orientação para colocação e uso de 

diafragma, de preservativo feminino e masculino, etc. Realizar a

assistência à concepção e anticoncepção com atenção especial à prevenção da gravidez na 

adolescência. Prevenir, detectar e acompanhar as DSTs/ HIV/ AIDS, dentro do conceito de 

abordagem sindrômica; prevenção, detecção precoce, assistência e acompanhamento ao 

câncer de colo uterino e de mama; pré-natal de baixo, médio e alto risco dentro dos conceitos 

de humanização do nascimento; assistência ao climatério, menopausa e pós

assistência às questões ligadas à sexualidade humana; assistência às vítimas de violência, 

incluindo doméstica e sexual, e suas famílias. Realizar atividades educativas em grupo em 

todas as ações acima citadas. Realizar ações de vigilância epidemiológica específica da 

saúde da mulher. Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Participar das 

reuniões da unidade ou outras sempre que convocado pela gestão da unidade. Desenvolver 

e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das pessoas e 

de suas famílias. Participar de capacitações e treinamentos, sempre que necessário ou 

quando convocado pela gestão da unidade. Participar do acolhimento, atendendo as 

intercorrências dos usuários. Atender nos domicílios sempre que houver necessidade. 

Garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário. Preencher adequadamente os 

prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade. Participar do 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes e/ou 

estagiários. Ser apoio matricial e de capacitação na sua área específica. Acompanhamento 

Natal. Realizar atividades correlatas. 
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Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de pronto atendimento, urgência e emergência ou em outras unidades de saúde do 

Município, nos aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica 

Ginecológica/Obstetra, abrangendo a identificação, avaliação e terapêutica, clínica ou 

cirúrgica, recomendados; Desenvolver ações de saúde da mulher em todas as fases da vida, 

desde a infância, passando pela adolescência, fase reprodutiva, climatério, menopausa e 

terceira idade. Prestar assistência médica específica a todas as questões ginecológicas e 

obstétricas. Realizar os procedimentos especializados da área como: vulvoscopia, 

colposcopia, biópsia de colo do útero, vagina e mama, eletro e criocauterização do colo do 

útero e de condilomatoses, colocação e retirada do DIU, orientação para colocação e uso de 

diafragma, de preservativo feminino e masculino, etc. Realizar ações de prevenção e 

assistência à concepção e anticoncepção com atenção especial à prevenção da gravidez na 

adolescência. Prevenir, detectar e acompanhar as DSTs/ HIV/ AIDS, dentro do conceito de 

ia e acompanhamento ao 

natal de baixo, médio e alto risco dentro dos conceitos 

de humanização do nascimento; assistência ao climatério, menopausa e pós-menopausa; 

ssistência às vítimas de violência, 

incluindo doméstica e sexual, e suas famílias. Realizar atividades educativas em grupo em 

todas as ações acima citadas. Realizar ações de vigilância epidemiológica específica da 

profissional e interdisciplinar. Participar das 

reuniões da unidade ou outras sempre que convocado pela gestão da unidade. Desenvolver 

e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das pessoas e 

de capacitações e treinamentos, sempre que necessário ou 

quando convocado pela gestão da unidade. Participar do acolhimento, atendendo as 

intercorrências dos usuários. Atender nos domicílios sempre que houver necessidade. 

ão à saúde do usuário. Preencher adequadamente os 

prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade. Participar do 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes e/ou 

pacitação na sua área específica. Acompanhamento 
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MÉDICO PEDIATRA 

Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de pronto atendimento, urgência e emerg

Município, nos aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica Pediátrica, 

abrangendo a identificação, avaliação e terapêutica, clínica ou cirúrgica, recomendados        

Realizar consultas individuais para c

crescimento e desenvolvimento físico, psicológico e motor de crianças e adolescentes. 

Realizar ações de educação em saúde, de prevenção e de promoção da saúde das crianças 

e adolescentes, sob seu cuida

procedimentos médicos individuais em crianças e adolescentes. Emitir atestado de óbito 

quando necessário para pacientes sob seu cuidado. Realizar procedimentos cirúrgicos 

simples. Fazer atendimento de urg

acolhimento da unidade, atendendo as intercorrências dos usuários da unidade. Realizar 

atendimentos conjuntos com enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Participar do 

desenvolvimento de projetos tera

e adolescentes nos domicílios sempre que houver necessidade. Participar de atividades em 

escolas, creches ou outras instituições coletivas sempre que necessário. Solicitar 

interconsultas com especialistas, através dos mecanismos de referência e contra

sempre que houver necessidade. Preencher adequadamente os prontuários e todos os 

instrumentos de coleta de dados da unidade. Participar dos processos de vigilância à saúde 

através da detecção e notificação de doenças infectocontagiosas e preenchimento dos 

instrumentos e fichas adequadas para este fim. Prestar assistência às vítimas de violência e 

suas famílias. Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Participar das reuni

da unidade ou outras sempre que convocado pela gestão da unidade. Desenvolver e/ou 

participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das crianças, 

adolescentes e de suas famílias. Participar de capacitações e treinamentos sempre

necessário ou que convocado pela gestão da unidade. Participar do planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes ou estagiários. Ser apoio 

matricial e de capacitação na sua área específica. Realizar atividades correlat
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Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

serviços de pronto atendimento, urgência e emergência ou em outras unidades de saúde do 

Município, nos aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica Pediátrica, 

abrangendo a identificação, avaliação e terapêutica, clínica ou cirúrgica, recomendados        

Realizar consultas individuais para crianças e adolescentes. Fazer vigilância específica do 

crescimento e desenvolvimento físico, psicológico e motor de crianças e adolescentes. 

Realizar ações de educação em saúde, de prevenção e de promoção da saúde das crianças 

e adolescentes, sob seu cuidado, bem como de suas respectivas famílias. Realizar 

procedimentos médicos individuais em crianças e adolescentes. Emitir atestado de óbito 

quando necessário para pacientes sob seu cuidado. Realizar procedimentos cirúrgicos 

simples. Fazer atendimento de urgência e emergência sempre que necessário. Participar do 

acolhimento da unidade, atendendo as intercorrências dos usuários da unidade. Realizar 

atendimentos conjuntos com enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Participar do 

desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos. Atender crianças 

e adolescentes nos domicílios sempre que houver necessidade. Participar de atividades em 

escolas, creches ou outras instituições coletivas sempre que necessário. Solicitar 

pecialistas, através dos mecanismos de referência e contra

sempre que houver necessidade. Preencher adequadamente os prontuários e todos os 

instrumentos de coleta de dados da unidade. Participar dos processos de vigilância à saúde 

ecção e notificação de doenças infectocontagiosas e preenchimento dos 

instrumentos e fichas adequadas para este fim. Prestar assistência às vítimas de violência e 

suas famílias. Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Participar das reuni

da unidade ou outras sempre que convocado pela gestão da unidade. Desenvolver e/ou 

participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das crianças, 

adolescentes e de suas famílias. Participar de capacitações e treinamentos sempre

necessário ou que convocado pela gestão da unidade. Participar do planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes ou estagiários. Ser apoio 

matricial e de capacitação na sua área específica. Realizar atividades correlat
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Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos 

ência ou em outras unidades de saúde do 

Município, nos aspectos curativos e preventivos em pacientes da Clínica Pediátrica, 

abrangendo a identificação, avaliação e terapêutica, clínica ou cirúrgica, recomendados        

rianças e adolescentes. Fazer vigilância específica do 

crescimento e desenvolvimento físico, psicológico e motor de crianças e adolescentes. 

Realizar ações de educação em saúde, de prevenção e de promoção da saúde das crianças 

do, bem como de suas respectivas famílias. Realizar 

procedimentos médicos individuais em crianças e adolescentes. Emitir atestado de óbito 

quando necessário para pacientes sob seu cuidado. Realizar procedimentos cirúrgicos 

ência e emergência sempre que necessário. Participar do 

acolhimento da unidade, atendendo as intercorrências dos usuários da unidade. Realizar 

atendimentos conjuntos com enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Participar do 

pêuticos individuais, familiares e coletivos. Atender crianças 

e adolescentes nos domicílios sempre que houver necessidade. Participar de atividades em 

escolas, creches ou outras instituições coletivas sempre que necessário. Solicitar 

pecialistas, através dos mecanismos de referência e contra-referência 

sempre que houver necessidade. Preencher adequadamente os prontuários e todos os 

instrumentos de coleta de dados da unidade. Participar dos processos de vigilância à saúde 

ecção e notificação de doenças infectocontagiosas e preenchimento dos 

instrumentos e fichas adequadas para este fim. Prestar assistência às vítimas de violência e 

suas famílias. Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Participar das reuniões 

da unidade ou outras sempre que convocado pela gestão da unidade. Desenvolver e/ou 

participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das crianças, 

adolescentes e de suas famílias. Participar de capacitações e treinamentos sempre que 

necessário ou que convocado pela gestão da unidade. Participar do planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes ou estagiários. Ser apoio 

matricial e de capacitação na sua área específica. Realizar atividades correlatas.  
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OPERADOR DE MÁQUINAS

Conduzir e operar máquinas de grande porte, destinadas ao serviço de construção e 

conservação de estradas e ruas; Fazer escavações, terraplenagens, aterros e compressões 

de solo; Zelar pela conservação do veículo que lhe for ent

mantendo-os em boas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; 

comunicar, a superior imediato, qualquer anomalia verificada no funcionamento do 

equipamento; Providenciar no abastecimento do combustível, óleo 

dirigir outra espécie de veículo; Auxiliar em trabalhos de mecânica e outros semelhantes; 

Executar outras tarefas correlatas. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto d

interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno 

das crianças. Conhecer os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil 

que são as Interações e Brincadeiras. Conhecer as 10 competênci

básica proposta pela BNCC e os seis Direitos de Aprendizagem e desenvolvimento que 

asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações 

nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as 

desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê

sobre si, os outros e o mundo social e natural. Ter uma busca constante por aprender sobre o 

desenvolvimento das crianças, sua forma de ver e se

ela manifestar suas idéias, sua linguagem, seus sentimentos, sua criatividade, suas reações, 

suas relações sociais e sua imaginação. Compreender o ato de brincar como estratégia 

permanente da prática educativa e ofe

propiciem desafios e diferentes manifestações infantis, potencializando assim sua expressão 

por meio das diferentes linguagens. Ter uma boa interação com o grupo de trabalho, 

estabelecer um trabalho conj

o ato de educar e ensinar de maneira responsável, reconhecendo a criança como um ser 

inteiro. Ser criativo e paciente nas relações, ter disponibilidade para brincar com os alunos, 

exercitar o olhar e a escuta infantil e reconhecer que a educação é um ato de amor, de 

construção, de exploração de potencialidades, de busca e de descoberta, criando condições 

Rua Dourados, 163 
e-mail:prefeito.caravina@bataguassu.ms.gov.br

 

PREFEITURA DE BATAGUASSU - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
Centro - Fone: (67) 3541-5100  Fax: (67) 3541-5101 - CEP 79780-000 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

Conduzir e operar máquinas de grande porte, destinadas ao serviço de construção e 

conservação de estradas e ruas; Fazer escavações, terraplenagens, aterros e compressões 

de solo; Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue e outros implementos afins, 

os em boas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; 

comunicar, a superior imediato, qualquer anomalia verificada no funcionamento do 

equipamento; Providenciar no abastecimento do combustível, óleo 

dirigir outra espécie de veículo; Auxiliar em trabalhos de mecânica e outros semelhantes; 

Executar outras tarefas correlatas.  

ROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto d

interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno 

das crianças. Conhecer os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil 

que são as Interações e Brincadeiras. Conhecer as 10 competênci

básica proposta pela BNCC e os seis Direitos de Aprendizagem e desenvolvimento que 

asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações 

nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as 

se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados 

sobre si, os outros e o mundo social e natural. Ter uma busca constante por aprender sobre o 

desenvolvimento das crianças, sua forma de ver e sentir o mundo, criando oportunidades para 

ela manifestar suas idéias, sua linguagem, seus sentimentos, sua criatividade, suas reações, 

suas relações sociais e sua imaginação. Compreender o ato de brincar como estratégia 

permanente da prática educativa e oferecer aos alunos um ambiente organizado de forma que 

propiciem desafios e diferentes manifestações infantis, potencializando assim sua expressão 

por meio das diferentes linguagens. Ter uma boa interação com o grupo de trabalho, 

estabelecer um trabalho conjunto com os outros profissionais de modo integrado e relacionar 

o ato de educar e ensinar de maneira responsável, reconhecendo a criança como um ser 

inteiro. Ser criativo e paciente nas relações, ter disponibilidade para brincar com os alunos, 

olhar e a escuta infantil e reconhecer que a educação é um ato de amor, de 

construção, de exploração de potencialidades, de busca e de descoberta, criando condições 
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Conduzir e operar máquinas de grande porte, destinadas ao serviço de construção e 

conservação de estradas e ruas; Fazer escavações, terraplenagens, aterros e compressões 

regue e outros implementos afins, 

os em boas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; 

comunicar, a superior imediato, qualquer anomalia verificada no funcionamento do 

equipamento; Providenciar no abastecimento do combustível, óleo e água; eventualmente, 

dirigir outra espécie de veículo; Auxiliar em trabalhos de mecânica e outros semelhantes; 

Refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e 

interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno 

das crianças. Conhecer os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil 

que são as Interações e Brincadeiras. Conhecer as 10 competências gerais da Educação 

básica proposta pela BNCC e os seis Direitos de Aprendizagem e desenvolvimento que 

asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações 

nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar 

los, nas quais possam construir significados 

sobre si, os outros e o mundo social e natural. Ter uma busca constante por aprender sobre o 

ntir o mundo, criando oportunidades para 

ela manifestar suas idéias, sua linguagem, seus sentimentos, sua criatividade, suas reações, 

suas relações sociais e sua imaginação. Compreender o ato de brincar como estratégia 

recer aos alunos um ambiente organizado de forma que 

propiciem desafios e diferentes manifestações infantis, potencializando assim sua expressão 

por meio das diferentes linguagens. Ter uma boa interação com o grupo de trabalho, 

unto com os outros profissionais de modo integrado e relacionar 

o ato de educar e ensinar de maneira responsável, reconhecendo a criança como um ser 

inteiro. Ser criativo e paciente nas relações, ter disponibilidade para brincar com os alunos, 

olhar e a escuta infantil e reconhecer que a educação é um ato de amor, de 

construção, de exploração de potencialidades, de busca e de descoberta, criando condições 
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para que as aprendizagens realmente ocorram através de atividades orientadas, 

considerando o desenvolvimento da criança como um todo
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para que as aprendizagens realmente ocorram através de atividades orientadas, 

o desenvolvimento da criança como um todo.  
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para que as aprendizagens realmente ocorram através de atividades orientadas, 



 

  

 

 

PREFEITURA DE BATAGUASSU 
Rua Dourados, 163 - Centro 
www.bataguassu.ms.gov.br 

 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

 

Nos termos do Edital Concurso Público nº 001/2018, solicito a isenção do pagamento da taxa 

de inscrição. 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:

NOME:  

CARGO 

PRETENDIDO: 

 

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  

CIDADE/UF:  

CPF:  

CTPS / SÉRIE  

NÚMERO DO 

NIS 

 

E-mail:  
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ANEXO III 

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Nos termos do Edital Concurso Público nº 001/2018, solicito a isenção do pagamento da taxa 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 

CEP:  

TELEFONE:  

RG:  

DATA 

EXPEDIÇÃO: 
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REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Nos termos do Edital Concurso Público nº 001/2018, solicito a isenção do pagamento da taxa 
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Declaro, para efeito de solicitação de concessão da 

inscrição ao Concurso Público, que estou devidamente inscrito no CADÚNICO do Governo 

Federal e: 

 

(      ) Possuo renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo; ou

(      ) Possuo renda familiar mensal de até três 

(     ) Prestei serviço à Justiça Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul, por no 

mínimo, duas eleições oficiais, consecutivas ou não

(    ) Resido no município de Bataguassu 

divulgação desse Edital. 

 

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações 

apresentadas é de inteira responsabilidade minha, podendo a Comissão Examinadora do 

Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidôn

qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e 

automaticamente a eliminação do certame, podendo adotar as medidas cabíveis contra a 

minha pessoa. 

 

Bataguassu / MS, ____de______________de 2018.

 

__________________                      

Assinatura Candidato                       

   Para uso exclusivo da Comissão Examinadora do Concurso Público.

(    ) Deferido

(    ) Indeferido
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DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de 

inscrição ao Concurso Público, que estou devidamente inscrito no CADÚNICO do Governo 

(      ) Possuo renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo; ou

(      ) Possuo renda familiar mensal de até três salários mínimo, ou

(     ) Prestei serviço à Justiça Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul, por no 

mínimo, duas eleições oficiais, consecutivas ou não; e 

(    ) Resido no município de Bataguassu - MS há mais de 02 anos, contados da data de 

 

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações 

apresentadas é de inteira responsabilidade minha, podendo a Comissão Examinadora do 

Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidôn

qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e 

automaticamente a eliminação do certame, podendo adotar as medidas cabíveis contra a 

Bataguassu / MS, ____de______________de 2018. 

                  

Assinatura Candidato                        

Para uso exclusivo da Comissão Examinadora do Concurso Público.

(    ) Deferido 

(    ) Indeferido 
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isenção de pagamento de taxa de 

inscrição ao Concurso Público, que estou devidamente inscrito no CADÚNICO do Governo 

(      ) Possuo renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo; ou 

salários mínimo, ou 

(     ) Prestei serviço à Justiça Eleitoral do Estado do Mato Grosso do Sul, por no 

MS há mais de 02 anos, contados da data de 

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações 

apresentadas é de inteira responsabilidade minha, podendo a Comissão Examinadora do 

Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou 

qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e 

automaticamente a eliminação do certame, podendo adotar as medidas cabíveis contra a 

Para uso exclusivo da Comissão Examinadora do Concurso Público. 


