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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022 – RETIFICAÇÃO 1 
 
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022 e IRINEU MARCOS 

PARMEGGIANI, Prefeito do Município de Campos de Júlio - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma 
prevista no Art. 37 da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO, que fará as seguintes retificações, conforme abaixo 
discriminado: 

 
I – RETIFICAR o requisito do cargo de Bioquímico (Biomédico ou Biólogo com especialização em análise 

clínicas), conforme segue: 
 
 

Biomédico ou Biólogo com especialização em análise clínicas ou Farmacêutico com habilitação em Bioquímica 
ou com Formação Generalista e Registro no Conselho de Classe.  
 
      II – RETIFICAR o conteúdo programático do cargo de Professor – Ciências, conforme segue: 
 
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: DRC/MT. BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular), 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. Bases psicológicas 
da aprendizagem. CONSERVAÇÃO E MANEJO DOS SOLOS - origem e estrutura da Terra; rochas: origem, tipos, 
composição e processos de modificação; solos: formação, fertilidade e técnicas de conservação; doenças 
relacionadas com o solo; combustíveis fósseis. AR ATMOSFÉRICO - composição; relações com os seres vivos; 
poluição do ar; doenças transmissíveis pelo ar; pressão atmosférica e suas variações; ventos; noções básicas de 
meteorologia. ÁGUA - propriedades físicas e químicas; ciclo da água; relações com os seres vivos; pressão na 
água; flutuação dos corpos; vasos comunicantes; poluição da água; purificação da água; doenças de veiculação 
hídrica; tratamento de água e esgoto. ECOLOGIA - conceitos ecológicos; ciclos biogeoquímicos; estudo das 
populações; sucessão ecológica; interações; cadeias, teias e pirâmides ecológicas; relações entre os seres vivos; a 
vida nos ecossistemas brasileiros; reciclagem; energias alternativas; poluição e desequilíbrio ecológico. 
EVOLUÇAO DOS SERES VIVOS - fósseis como evidências da evolução; Lamarck, Darwin, neodarwinismo; 
mutação e seleção natural. DIVERSIDADE DE VIDA - Estudo da célula (características, propriedades físicas e 
químicas; membrana, citoplasma, núcleo e organelas; atividades celulares; reprodução e desenvolvimento). 
Classificação dos Seres Vivos (cinco Reinos): classificação e caracterização geral (filos, classes, ordens, famílias, 
gêneros e espécies); funções vitais; adaptações aos ambientes e representantes mais característicos. Os Vírus. A 
DINÂMICA DO CORPO HUMANO - origem e evolução do homem; anatomia e fisiologia humanas; doenças 
carenciais e parasitárias; saúde preventiva. SEXUALIDADE – reprodução humana: características e ação 
hormonal, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, mudanças na adolescência. 
FUNDAMENTOS DE GENÉTICA - Leis de Mendel; polialelia; grupos sanguíneos; sexo e herança genética; 
anomalias cromossomiais; interação gênica. FUNDAMENTOS DE QUÍMICA: substâncias e suas propriedades; 
reações químicas; modelos atômicos: Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr; número atômico, número de massa; 
elementos químicos; isótopos, isóbaros, isótonos; Tabela Periódica: classificação atual dos elementos, família e 
período; configuração eletrônica: introdução à regra do octeto; ligação iônica, características dos compostos 
iônicos; ligação covalente; substâncias puras simples e compostas; fórmulas químicas; misturas e combinações; 
métodos de separação de misturas; funções químicas; pH. FUNDAMENTOS DA FÍSICA: estados físicos da matéria 
e mudanças de estado; força, movimentos; gravidade, massa e peso; formas de energia e suas transformações; 
obtenção e transferências de energia pelos seres vivos; trabalho e potência; máquinas simples; espelhos e 
lentes; calor e termodinâmica; eletricidade e magnetismo. Informática básica: noções de Hardware e Software. 
MS-Word 2010. MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Complementar 001/2008 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio). Lei Orgânica Municipal. 
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  III – INCLUIR junto ao anexo I – Programa de Provas – o conteúdo programático de conhecimentos específicos 
do cargo de Motorista de Ambulância, conforme segue: 
 
“Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos. Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica 
de Autos. Acidentes com produtos perigosos. Linguagem de Radiocomunicação. Conhecimentos e uso dos 
instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos. Manutenção do veículo. Noções de EPI e 
EPC.” 
 
 
 
 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Campos de Júlio - MT, 02 de junho de 2022. 
 
 
 
 

Romeu Pereira Félix 
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 

 
 

 
 
 

Irineu Marcos Parmeggiani 
Prefeito  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


