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Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião 

 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n. 01/2019 
EDITAL COMPLEMENTAR N. 01/2019 
 
 
O Prefeito Municipal de Porto Esperidião, Estado de Mato Grosso 

e a Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
Simplificado n. 01/2019, no uso de suas atribuições legais,  
  
CONSIDERANDO, com base no que determina o item 18.6 do 
Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado n. 01/2019, 
da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião - MT.  
 
CONSIDERANDO, a necessidade de acrescentar e retificar 
determinadas informações divulgadas por meio do Edital de 
Abertura do Processo Seletivo Simplificado n. 01/2019, da 
Prefeitura Municipal de Porto Esperidião - MT.  
 

 

RESOLVEM:  

 
1º - ACRESCENTAR o subitem 1.3 no Edital de Processo 

Seletivo Simplificado n. 01/2019, da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião – 
MT, conforme segue: 

  
“1.3. O Processo Seletivo Simplificado n. 01/2019, da Prefeitura 
Municipal de Porto Esperidião – MT, é autorizado pela Leis Municipais 
n. 798, de 17 de Julho de 2018, e n. 810, de 18 de Dezembro de 2018, 
que dispõem sobre autorização para realização de teste seletivo para 
contratar servidores temporários, e dão outras providências.” 
 

 
 
2º - RETIFICAR o Anexo II do Edital de Processo Seletivo 

Simplificado n. 01/2019, da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião – MT, que 

trata do Conteúdo Programático, passando a vigorar conforme segue: 
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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

   
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS e 

GERAIS  

CARGO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTOS GERAIS  

01 - Operador de 
Maquinas Pesada – 

Motoniveladora 

Legislação de Trânsito: Novo Código de Trânsito 
Brasileiro. Legislação e regras de circulação e 
conduta. Noções de primeiros socorros. Proteção 
ao Meio Ambiente. Direção defensiva. Inspeção e 
cuidados com as máquinas. Objetivo da inspeção 
da máquina, itens a serem inspecionados antes, 
durante e após o serviço prestado. Noções básicas 
de mecânica pesada. Fatores que influenciam na 
vida útil das máquinas e consumo de combustível. 
Conhecimento e funcionamento das máquinas. 
Condução de veículos da espécie, manobras, 
conhecimentos sobre os instrumentos do painel de 
comando. Manutenção das máquinas. Direção e 
operação veicular de máquinas pesadas (pá-
carregadeira, retroescavadeira, motoniveladora, 
entre outras). Serviço de escavação, compactação, 
nivelação de terrenos e transporte de materiais. 
Uso de equipamentos de proteção individual, EPIs. 
Segurança do trabalho. Outras questões que 
abordem situações, procedimentos e 
conhecimentos específicos do cargo a ser exercido. 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no 
Estado de Mato Grosso e do Município; Fundamentos 
históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 
e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado 
Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora 
(1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, 
Globalização e Blocos Econômicos, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção 
e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos 
históricos e geográficos do Município: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 

02 - Motorista de 
Ônibus 

Legislação de trânsito: Novo Código de Trânsito 
Brasileiro, abrangendo os seguintes tópicos: 
administração de trânsito, regras gerais para 
circulação de veículos, os sinais de trânsito, 
registro e licenciamento de veículos, condutores de 
veículos, deveres e proibições, as infrações à 
legislação de trânsito, penalidades e recursos. 
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. 
Conhecimentos elementares de mecânica de 
automóveis e serviços corriqueiros de eletricidade 
automotiva. Direção defensiva. Noções de 
primeiros socorros. 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no 
Estado de Mato Grosso e do Município; Fundamentos 
históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 
e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado 
Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora 
(1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, 
Globalização e Blocos Econômicos, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção 
e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos 
históricos e geográficos do Município: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 

03 - Agente de 
Serviços Gerais 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no Estado de Mato Grosso e do Município; 
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era 
Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. A 
Nova República. Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como 
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política, economia, sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 
sustentável, Globalização e Blocos Econômicos, problemas ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Os recursos minerais e energéticos brasileiros, 
produção e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos históricos e geográficos do Município: 
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. Lei Orgânica Municipal e Estatuto 
do Servidor Municipal. Prevenção de acidentes; Atitudes no serviço; regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Noções de cidadania; 
Noções de organização social e política; Noções sobre os poderes constituídos (legislativo, executivo e 
judiciário), Princípios da administração pública; Ética; Comportamento no ambiente de trabalho; Boas Maneiras; 
Relacionamento interpessoal; Higiene Pessoal; Organização do local de trabalho; Noções básicas de limpeza e 
organização de materiais; 

04 - Agente 
administrativo 

Noções de cidadania; Noções de organização 
social e política; Noções sobre os poderes 
constituídos (legislativo, executivo e judiciário), 
Princípios da administração pública; Ética; 
Comportamento no ambiente de trabalho; Boas 
Maneiras; Relacionamento interpessoal; Higiene 
Pessoal; Organização do local de trabalho; Noções 
básicas de limpeza e organização de materiais. 
Conceitos básicos de Comunicação e Relações 
Públicas: conceitos, ética, atividades inerentes. 
Qualidade no atendimento. Atendimento ao público 
interno e externo. Noções de arquivologia. 
Administração Pública: organismos e autarquias 
públicas, conceitos e atos administrativos. Cultura 
Organizacional. Ética e comportamento 
profissional. Noções de Informática: 1. Conceitos e 
modos de utilização de aplicativos para edição de 
textos, planilhas e apresentações. 2. Conceitos 
básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
de Internet. 3. Conceitos e modos de utilização de 
ferramentas e aplicativos de navegação de correio 
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e 
pesquisa. 4. Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à Internet e Intranet. 5. 
Conceitos de tecnologia de informação: sistemas 
de informações e conceitos básicos de Segurança 
da Informação. Protocolo (recepção, classificação, 
registro e distribuição de documentos). Noções 
sobre construção e interpretação de organogramas, 
fluxogramas, tabelas e gráficos estatísticos. 
Elaboração de documentos e correspondências 
oficiais. Conhecimento das rotinas de expedição de 
correspondências e documentos. Formas de 
tratamento em correspondências oficiais. Manual 
de Redação da Presidência da República 
(Aprovado pela Portaria nº 91, de 04 de dezembro 
de 2002 – Casa Civil). Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações. Lei Federal 10.520/02 e suas 
alterações. Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município. Lei Orgânica Municipal. 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no 
Estado de Mato Grosso e do Município; Fundamentos 
históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 
e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado 
Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora 
(1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, 
Globalização e Blocos Econômicos, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção 
e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos 
históricos e geográficos do Município: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 

05 - Técnico de 
Enfermagem 

SUS – Sistema Único de Saúde; Lei Orgânica de 
Saúde 8.080/90; NOBSUS/96 Norma Operacional 
Básica do SUS; Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 
1990; Fundamentos da enfermagem técnicas 
básicas; Assistência de enfermagem em doenças 
transmissíveis; Funcionamento dos sistemas: 
locomotor, pele e anexos, cardiovascular, linfático, 
respiratório, nervoso, sensorial, endócrino, urinário 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no 
Estado de Mato Grosso e do Município; Fundamentos 
históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 
e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado 
Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora 
(1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
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e órgãos genitais. Agentes infecciosos e 
ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários 
e artrópodes). Doenças transmissíveis pelos 
agentes infecciosos e ectoparasitos. Assistência de 
enfermagem em doenças crônicas degenerativas: 
diabetes e hipertensão; Biossegurança: conceito, 
normas de prevenção e controle de infecção. 
Assistência de enfermagem em urgência e 
emergência. Enfermagem materno infantil; Pré-
natal, parto e puerpério; Climatério; Prevenção do 
câncer cérvico – uterino; Atendimento de 
enfermagem à saúde e adolescentes; Cuidados 
com o recém-nascido, aleitamento materno; 
Crescimento e desenvolvimento; Doenças mais 
frequentes na infância; Principais riscos de saúde 
na adolescência; primeiros socorros. Noções 
básicas sobre administração de fármacos: efeitos 
colaterais e assistência de enfermagem. Ética 
profissional. 

sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, 
Globalização e Blocos Econômicos, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção 
e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos 
históricos e geográficos do Município: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 

06 - Aux. De Saúde 
Bucal 

Princípios de biossegurança; antissepsia e 
assepsia em serviços de assistência odontológica; 
Desinfecção e esterilização em serviços de 
assistência odontológica; Produtos para antissepsia 
e assepsia, desinfecção e esterilização em serviços 
de assistência odontológica. Materiais, 
equipamento e instrumental odontológico: principais 
materiais e peças de instrumental odontológico e 
sua utilização; Controle de estoque e 
abastecimento da clínica; Lubrificação do 
equipamento; Cuidados com substâncias tóxicas. 
Técnicas auxiliares em Odontologia: técnicas de 
trabalho a 4 e 6 mãos; Técnicas de manipulação de 
instrumental odontológico; Preparo de amálgama e 
resina composta; Preparação de bandejas clínicas; 
Procedimentos para revelação e arquivamento de 
radiografias; Preenchimento de fichas clínicas; 
Nomenclatura de dentes e superfícies dentárias; 
Preparo do paciente para a consulta. 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no 
Estado de Mato Grosso e do Município; Fundamentos 
históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 
e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado 
Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora 
(1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, 
Globalização e Blocos Econômicos, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção 
e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos 
históricos e geográficos do Município: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 

07 - Professor de 
matemática 

Matemática, Sociedade e Currículo: Currículos de 
Matemática e recentes movimentos de Reforma. 
Os objetivos da Matemática na Educação Básica. 
Seleção e organização dos conteúdos para o 
Ensino Fundamental e Médio. Tendências em 
Educação Matemática (resolução de problemas, 
modelagem, etnomatemática, história da 
matemática e mídias tecnológicas). Aritmética e 
Conjuntos: Os conjuntos numéricos (naturais, 
inteiros, racionais, irracionais e reais); operações 
básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e 
princípio multiplicativo. Proporcionalidade. Álgebra; 
Equações de 1º e 2º graus; funções elementares, 
suas representações gráficas e aplicações: 
lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas; progressões aritméticas e 
geométricas; polinômios; números complexos; 
matrizes, sistemas lineares e aplicações na 
informática; fundamentos de matemática financeira. 
Espaço e Forma: Geometria plana, plantas e 
mapas; geometria espacial; geometria métrica; 
geometria analítica. Tratamento de Dados: 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no 
Estado de Mato Grosso e do Município; Fundamentos 
históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 
e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado 
Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora 
(1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, 
Globalização e Blocos Econômicos, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção 
e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos 
históricos e geográficos do Município: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 
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Fundamentos de estatística; análise combinatória e 
probabilidade; análise e interpretação de 
informações expressas em gráficos e tabelas. 

08 - Professor de 
Pedagogia 

História da Educação Brasileira. Concepções de 
Educação e Escola. Função social da escola e 
compromisso social do educador. O atual sistema 
educacional brasileiro: LDB; dever do estado em 
relação à educação infantil. Projeto político-
pedagógico: fundamentos para a orientação, 
planejamento e implementação de ações voltadas 
ao desenvolvimento humano pleno, tomando como 
foco o processo ensino-aprendizagem. Tendências 
educacionais na sala de aula: correntes teóricas e 
alternativas metodológicas. A construção do 
conhecimento: papel do educador. A 
interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no 
processo de ensinar a aprender. O planejamento 
em educação. Avaliação Escolar. Avaliação na 
educação infantil. Inclusão escolar. Educação 
Étnicoracial: ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana. Gestão escolar democrática e 
participativa. Noções de desenvolvimento infantil. O 
lúdico e os jogos na educação infantil. Concepção 
de alfabetização, leitura e escrita. A importância da 
literatura infantil na infância. Distúrbios e 
transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, 
disgrafia, disortográfica, disartria e TDAH). 
Adaptação da criança na creche. Direitos da 
criança e do adolescente (ECA). Doenças comuns 
no cotidiano escolar. Noções de primeiros socorros. 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao 
público. Noções Básicas de Relações Humanas no 
Trabalho. 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no 
Estado de Mato Grosso e do Município; Fundamentos 
históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 
e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado 
Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora 
(1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, 
Globalização e Blocos Econômicos, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção 
e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos 
históricos e geográficos do Município: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 

09 - Professor de 
Letras 

Variação Linguística, Norma e Ensino da Língua. 
Modalidades, variedades, registros; concepções de 
gramática: normativa ou prescritiva, descritiva, 
internalizada; diferenças entre padrões do oral e do 
escrito; norma culta; conexão entre orações e 
períodos: parataxe, coordenação e subordinação. 
Literatura. A dimensão estética da linguagem; 
instâncias de produção e de legitimação da 
produção literária; pactos de leitura: leitor e obra; a 
literatura e sua história: paradigmas estéticos e 
movimentos literários em língua portuguesa; teatro 
e gênero dramático; romance, novela, conto e 
gêneros narrativos; poema e gêneros líricos; 
intertextualidade e literatura. Práticas de Leitura e 
de Produção de Texto. O texto como unidade de 
sentido: mecanismos de coesão e fatores de 
coerência; texto e leitor: procedimentos de leitura; 
tipos de atividades de escrita (transcrição, 
reprodução, paráfrase, resumo, decalque, criação). 
Linguagem, Interlocução e Dialogismo. Língua e 
linguagem: função simbólica (representação de 
mundo) e função comunicativa (interação social, 
ação linguística); dimensões da linguagem 
(semântica, gramatical e pragmática); discurso e 
texto; texto e elementos constitutivos do contexto 
de produção; gêneros do discurso: estrutura, 
sequências discursivas predominantes e marcas 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no 
Estado de Mato Grosso e do Município; Fundamentos 
históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 
e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado 
Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora 
(1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, 
Globalização e Blocos Econômicos, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção 
e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos 
históricos e geográficos do Município: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 
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linguísticas recorrentes, dialogia e intertextualidade. 

10 - Professor de 
Ciências 

Ambiente e recursos naturais: Fatores Abióticos do 
ambiente – Ar, Água, Rochas e Solo. Os Recursos 
Naturais e sua Utilização pelo Homem e demais 
Seres vivos. Noções de Ecologia. Problemas 
ambientais. Características dos ecossistemas 
brasileiros. Seres vivos: Propriedades, 
Nomenclaturas e Classificação dos Seres Vivos. 
Níveis de Organização dos Seres Vivos. Anatomia, 
Morfologia e Fisiologia dos Seres Vivos. Noções de 
Evolução. Corpo Humano: Anatomia, Morfologia e 
Fisiologia dos Sistemas: Digestivo, Respiratório, 
Circulatório, Excretor, Locomotor, Sensorial, 
Nervoso, Endócrino e Reprodutor. Noções de 
Embriologia e Hereditariedade. Doenças humanas 
virais, bacterianas e parasitárias. Relação entre 
Hábitos Alimentares e Comportamentais do 
Homem e sua saúde. Adolescência e sexualidade. 
Química e Física: Fenômenos da natureza: físicos 
e químicos. Estrutura e Propriedades da Matéria. 
Estados Físicos da Matéria. Transformações da 
matéria. Elementos Químicos, Substâncias e 
Misturas. Funções e Reações químicas. Força e 
movimento. Fontes, formas e transformação de 
energia. Calor e temperatura. Produção, 
propagação e efeitos do calor. As ondas e o som. A 
luz, magnetismo, eletricidade. Metodologias no 
Ensino de Ciências e a organização da prática 
educativa. Noções de astronomia. Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Conteúdos relacionados 
com as atribuições do cargo independente de 
referência bibliográfica. 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no 
Estado de Mato Grosso e do Município; Fundamentos 
históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 
e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado 
Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora 
(1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, 
Globalização e Blocos Econômicos, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção 
e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos 
históricos e geográficos do Município: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 

11 - Professor de 
Geografia 

Aspectos Físicos: Clima, Vegetação, Relevo, 
Hidrografia, Recursos Naturais e os Impactos 
Ambientais nos Ecossistemas Naturais e Agrícolas; 
Aspectos Geográficos: Localização e Limites da 
Superfície Brasileira, Área e População; Aspectos 
Econômicos: Comércio, Indústria, Transportes e 
Comunicações, Agricultura, Energia e Turismo; 
Geografia Geral: As Relações Campo Cidade; O 
Positivismo como Fundamento da Geografia 
Tradicional e a Geografia Crítica; A Crise da 
Geografia na Atualidade; A Produção do Espaço 
Capitalista Mundial; A Globalização e os Mercados 
Regionais; Os PCN’S e o Ensino da Geografia; 
Geografia de Mato Grosso. 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no 
Estado de Mato Grosso e do Município; Fundamentos 
históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 
e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado 
Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora 
(1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, 
Globalização e Blocos Econômicos, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção 
e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos 
históricos e geográficos do Município: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 

12 - Professor de 
História 

Fundamentos teóricos do Pensamento Histórico; 
Didática e prática dos procedimentos de produção 
do conhecimento histórico; Linguagem e ensino de 
História; Transversalidade, novas formas de 
abordagem e renovação do ensino de História; O 
ofício do historiador e a construção da História; 
Natureza, Cultura e História; Passagens da 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no 
Estado de Mato Grosso e do Município; Fundamentos 
históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 
e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado 
Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora 
(1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 
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Antiguidade para o Feudalismo; Mundo Medieval; 
Expansão Europeia do século XV; Formação do 
Mundo Contemporâneo; Brasil – Sistema Colonial; 
Brasil – Império; Brasil – República; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Parâmetros Curriculares Nacionais de História; 
Aspectos da História da África e dos povos afro-
americanos 

atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, 
Globalização e Blocos Econômicos, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção 
e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos 
históricos e geográficos do Município: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 

13 - Professor de 
Educação Física 

História da Educação Brasileira. Concepções de 
Educação e Escola. Função social da escola e 
compromisso social do educador. O atual sistema 
educacional brasileiro: LDB; dever do estado em 
relação à educação infantil. Projeto político 
pedagógico: fundamentos para a orientação, 
planejamento e implementação de ações voltadas 
ao desenvolvimento humano pleno, tomando como 
foco o processo ensino aprendizagem. Tendências 
educacionais na sala de aula: correntes teóricas e 
alternativas metodológicas. A construção do 
conhecimento: papel do educador. A 
interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no 
processo de ensinar a aprender. O planejamento 
em educação. Avaliação Escolar. Avaliação na 
educação infantil. Inclusão escolar. Educação 
Étnico racial: ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana. Gestão escolar democrática e 
participativa. Noções de desenvolvimento infantil. O 
lúdico e os jogos na educação infantil. Concepção 
de alfabetização, leitura e escrita. A importância da 
literatura infantil na infância. Adaptação da criança 
na creche. Direitos da criança e do adolescente. Os 
direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, 
educação, lazer e esporte. Ética no trabalho 
docente. Doenças comuns no cotidiano escolar. 
Noções de primeiros socorros. A Educação Física e 
a interdisciplinaridade no contexto do Ensino 
Fundamental e Médio. Fundamentos da Educação 
Física; Histórico da Educação Física; Função Social 
da disciplina de Educação Física; Desenvolvimento 
Humano. Os elementos da pratica pedagógica na 
Educação física (elementos metodológicos de 
trabalho). Noções básicas de regras do atletismo e 
esportes coletivos. Constituição Federal de 1988 
(arts. 205 a 217). 

Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no 
Estado de Mato Grosso e do Município; Fundamentos 
históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 
e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado 
Novo (1937 a 1945). República Liberal- Conservadora 
(1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 
atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 
sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, 
Globalização e Blocos Econômicos, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 
relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. 
Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção 
e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos 
históricos e geográficos do Município: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. Lei Orgânica e Estatuto do Servidor 
Municipal. 

14 - Merendeira A) Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de 

preparação de alimentos; Materiais utilizados na limpeza em geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, 

lanches e refeições em geral; Guarda e conservação de alimentos; Relacionamento interpessoal; Conceitos 

básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos; A classificação dos alimentos; Higiene Pessoal, 

ambiental e de materiais de consumo; Noções básicas de limpeza e Boas Maneiras.  

B) Conhecimentos sobre fatos atuais no mundo, no País, no Estado de Mato Grosso e do Município; 

Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos relevantes e 

atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, Tecnologia, energia, relações 

internacionais, desenvolvimento sustentável, Globalização e Blocos Econômicos, problemas ambientais. 

Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Os recursos 

minerais e energéticos brasileiros, produção e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos históricos e 
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geográficos do Município: Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. Lei 

Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor Municipal. Prevenção de acidentes; Atitudes no serviço; regras 

básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 

Noções de cidadania; Noções de organização social e política; Noções sobre os poderes constituídos 

(legislativo, executivo e judiciário), Princípios da administração pública; Ética; Comportamento no ambiente de 

trabalho; Boas Maneiras; Relacionamento interpessoal; Higiene Pessoal; Organização do local de trabalho; 

Noções básicas de limpeza e organização de materiais; 

 

 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS 

CARGOS CONTEÚDO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

Leitura e interpretação de textos descritivos, dissertativos, narrativos; gênero de textos; coesão textual; 
coerência textual. Ortografia. Acentuação gráfica e tônica; acentuação das oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas; Morfologia: classes de palavras: verbo, substantivo, artigo, pronome, preposição, conjunção, 
adjetivo, advérbio, interjeição e numeral. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado); uso da 
crase; pontuação.  Vogais e consoantes; Letras maiúsculas e minúsculas; Ordem alfabética; Nomes: próprios 
e comuns; plural e singular; Aumentativo e diminutivo; Entendimento de textos; Interpretação de figuras. 
Noção e compreensão de texto verbal e/ou não verbal; Denotação e conotação; Tipos de textos; Sintaxe: 
frase, oração e período (simples e composto); termos essenciais e integrantes da oração; modo e tempo 
verbal; Nomes: próprios e comuns. 

ENSINO MÉDICO 
COMPLETO 

Leitura e interpretação de textos descritivos, dissertativos, narrativos; gênero de textos; coesão textual; 
coerência textual; figuras de linguagem; vícios de linguagem. Ortografia. Acentuação gráfica e tônica; 
acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas; acento diferencial; Morfologia: classes de palavras: 
verbo, substantivo, artigo, pronome, preposição, conjunção, adjetivo, advérbio, interjeição e numeral. Sintaxe: 
termos essenciais da oração (sujeito e predicado), termos integrantes da oração (objeto direto, objeto 
indireto, complemento nominal, agente da passiva), termos acessórios da oração (aposto, adjunto adnominal, 
adjunto adverbial), termo independente (vocativo); uso da crase; pontuação. Vogais e consoantes; Letras 
maiúsculas e minúsculas; Ordem alfabética; Nomes: próprios e comuns; plural e singular; Aumentativo e 
diminutivo; Entendimento de textos; Interpretação de figuras. Noção e compreensão de texto verbal e/ou não 
verbal; Denotação e conotação; Sintaxe: frase, oração e período (simples e composto); Nomes: próprios e 
comuns; Grafia da palavra Porquê. Crase. 

ENSINO 
MÉDIO/TÉCNICO 

Leitura e interpretação de textos descritivos, dissertativos, narrativos; gênero de textos; coesão textual; 
coerência textual; figuras de linguagem; vícios de linguagem. Ortografia. Acentuação gráfica e tônica; 
acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas; acento diferencial; Morfologia: classes de palavras: 
verbo, substantivo, artigo, pronome, preposição, conjunção, adjetivo, advérbio, interjeição e numeral. Sintaxe: 
termos essenciais da oração (sujeito e predicado), termos integrantes da oração (objeto direto, objeto 
indireto, complemento nominal, agente da passiva), termos acessórios da oração (aposto, adjunto adnominal, 
adjunto adverbial), termo independente (vocativo); uso da crase; pontuação. Vogais e consoantes; Letras 
maiúsculas e minúsculas; Ordem alfabética; Nomes: próprios e comuns; plural e singular; Aumentativo e 
diminutivo; Entendimento de textos; Interpretação de figuras. Noção e compreensão de texto verbal e/ou não 
verbal; Denotação e conotação; Sintaxe: frase, oração e período (simples e composto); Nomes: próprios e 
comuns; Grafia da palavra Porquê. Crase. 

SUPERIOR 

Leitura e interpretação de textos descritivos, dissertativos, narrativos; gênero de textos; coesão textual; 
coerência textual; sinonímia, homonímia e paronímia; figuras de linguagem; vícios de linguagem. Ortografia. 
Acentuação gráfica e tônica; acentuação das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas; acento diferencial; 
acentuação dos hiatos; acentuação dos ditongos. Morfologia: estrutura e formação de palavras, processos de 
formação de palavras; classes de palavras: verbo, substantivo, artigo, pronome, preposição, conjunção, 
adjetivo, advérbio, interjeição e numeral. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado), termos 
integrantes da oração (objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva), termos 
acessórios da oração (aposto, adjunto adnominal, adjunto adverbial), termo independente (vocativo); orações 
coordenadas e orações subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; uso da 
crase; pontuação. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

CARGOS CONTEÚDO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

Conjuntos numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais; Operações no conjunto dos números 
Reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Múltiplos e divisores de um 
número Real; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC) de um número natural; 
Grandezas e medidas: definição de grandezas, medidas de comprimento, de superfície, de capacidade, de 
volume, de massa e de tempo; transformações de unidades de medida; Proporcionalidade: razão, proporção, 
regra de três simples e composta. Porcentagem; Geometria plana: classificação dos polígonos (triângulo, 
quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo e circunferência), área e perímetro de polígonos 
(triângulo, quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo e circunferência), Trigonometria no triângulo 
retângulo; Equações do 1º grau; Sistema de equações do 1º grau; Equações do 2º grau; Proporcionalidade: 
razão, proporção, regra de três simples e composta. Porcentagem; Introdução à estatística: gráficos, média 
aritmética, média aritmética ponderada; Resolução de problemas no conjunto dos números Reais. Resolução 
de Problemas e Raciocínio lógico. 

ENSINO MÉDICO 
COMPLETO 

Conjuntos numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais; Operações no conjunto dos números 
Reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Múltiplos e divisores de um 
número Real; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC) de um número natural; 
Grandezas e medidas: definição de grandezas, medidas de comprimento, de superfície, de capacidade, de 
volume, de massa e de tempo; transformações de unidades de medida; Proporcionalidade: razão, proporção, 
regra de três simples e composta. Porcentagem; Geometria plana: ângulos, classificação dos polígonos 
(triângulo, quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo e circunferência), área e perímetro das 
figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo e 
circunferência), Trigonometria no triângulo retângulo; Equações do 1º grau; Sistema de equações do 1º grau; 
Equações do 2º grau; Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e composta. Porcentagem; 
In 
trodução à estatística: gráficos, média aritmética, média aritmética ponderada; Resolução de problemas no 
conjunto dos números reais Reais; Função Polinomial do 1o e 2oGraus; Função Modular; Função 
Exponencial (logaritmos); Progressões Aritmética e Geométrica; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; 
Teoria das Probabilidades; Equações Polinomiais; Relações de Triângulos Quaisquer; Geometria Espacial: 
Retas e planos no espaço (paralelismo e perpendicularismo), poliedros regulares, pirâmides, prismas, 
cilindro, cone e esfera (elementos e equações); Geometria Analítica: Estudo Analítico do Ponto, da Reta e da 
Circunferência (elementos e equações). Números Complexos: Operações. Forma algébrica e trigonométrica. 
Resolução de Problemas e Raciocínio lógico 

ENSINO 
MÉDIO/TÉCNICO 

Conjuntos numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais; Operações no conjunto dos números 
Reais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Múltiplos e divisores de um 
número Real; Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC) de um número natural; 
Grandezas e medidas: definição de grandezas, medidas de comprimento, de superfície, de capacidade, de 
volume, de massa e de tempo; transformações de unidades de medida; Proporcionalidade: razão, proporção, 
regra de três simples e composta. Porcentagem; Geometria plana: ângulos, classificação dos polígonos 
(triângulo, quadrado, retângulo, losângulo, trapézio, paralelogramo e circunferência), área e perímetro das 
figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, losângulo, trapézio, paralelogramo e 
circunferência), Trigonometria no triângulo retângulo; Equações do 1º grau; Sistema de equações do 1º grau; 
Equações do 2º grau; Proporcionalidade: razão, proporção, regra de três simples e composta. Porcentagem; 
Introdução à estatística: gráficos, média aritmética, média aritmética ponderada; Resolução de problemas no 
conjunto dos números reais Reais; Função Polinominal do 1o e 2oGraus; Função Modular; Função 
Exponencial (logaritmos); Progressões Aritmética e Geométrica; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; 
Teoria das Probabilidades; Equações Polinomiais; Relações de Triângulos Quaisquer; Geometria Espacial: 
Retas e planos no espaço (paralelismo e perpendicularismo), poliedros regulares, pirâmides, prismas, 
cilindro, cone e esfera (elementos e equações); Geometria Analítica: Estudo Analítico do Ponto, da Reta e da 
Circunferência (elementos e equações). Números Complexos: Operações. Forma algébrica e trigonométrica. 
Resolução de Problemas e Raciocínio lógico 

SUPERIOR 

Unidades de medida: comprimento, superfície, volume, massa, tempo e ângulo.  Noções de matemática 
financeira. Proporcionalidade. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada.  
Porcentagens, juros simples e compostos.  Progressões aritméticas e geométricas.  Geometria analítica: 
ponto, reta, circunferências. Funções: domínio, imagem e gráfico. Funções do 1.º e 2.º graus. Análise 
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combinatória: princípio fundamental da contagem. Resolução de problemas Sistema Monetário Nacional 
(Real) Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), 
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC. Resolução de problemas e raciocínio lógico. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE INFORMÁTICA 

CARGOS CONTEÚDO 

ENSINO MÉDICO 
COMPLETO 

Introdução à informática e tecnologia : História dos computadores; Conceitos sobre sistemas operacionais, 
hardware e software; Sistema operacional Windows – Windows explorer, pastas, arquivos, acessórios, 
personalização (resolução de tela, temas); Windows – ferramentas: anti-virus, desfragmentador, backup, 
scandisk, painel de controle; Navegação na internet ; Power Point ; Publisher Softwares aplicativos: Word - 
formatação de texto, inserção de figuras, configuração de página, cabeçalho, número de páginas, colunas, 
capitulação, tabelas, mala-direta, referências: notas, legenda, referência cruzada, índice analítico; 
Fundamentos de sistemas de informação; Access - criação de banco de dados, criação de tabelas (registros, 
campos, chave primária, tipos de dados, propriedades); criação de consultas; criação de formulários e 
relatórios; Relacionamentos; Consulta em mais de uma tabela. Excel – formatação manual e automática de 
dados, proteção de planilha, configuração para impressão, Classificação de dados, filtro padrão, filtro 
avançado, funções: SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO ; Funções condicionais: SE, CONT.SE, SOMASE; 
Função PROCV; Criação de gráficos Ferramentas e tecnologias para internet : Pesquisas, busca avançada, 
Navegação em sites, Ferramentas de Criação de blogs – blogger, wordpress; Ferramentas para criação de 
wikis: Wetpaint, Tiddlyspot, Pbworks; HTML – estrutura do documento, tags para formatação de texto; HTML 
– imagem, links, vídeo, áudio, letreiro , tabelas e frames; Criação de conta em servidor gratuito; Projeto de 
site. 

ENSINO 
MÉDIO/TÉCNICO 

Introdução à informática e tecnologia : História dos computadores; Conceitos sobre sistemas operacionais, 
hardware e software; Sistema operacional Windows – Windows explorer, pastas, arquivos, acessórios, 
personalização (resolução de tela, temas); Windows – ferramentas: anti-virus, desfragmentador, backup, 
scandisk, painel de controle; Navegação na internet ; Power Point ; Publisher Softwares aplicativos: Word - 
formatação de texto, inserção de figuras, configuração de página, cabeçalho, número de páginas, colunas, 
capitulação, tabelas, mala-direta, referências: notas, legenda, referência cruzada, índice analítico; 
Fundamentos de sistemas de informação; Access - criação de banco de dados, criação de tabelas (registros, 
campos, chave primária, tipos de dados, propriedades); criação de consultas; criação de formulários e 
relatórios; Relacionamentos; Consulta em mais de uma tabela. Excel – formatação manual e automática de 
dados, proteção de planilha, configuração para impressão, Classificação de dados, filtro padrão, filtro 
avançado, funções: SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO ; Funções condicionais: SE, CONT.SE, SOMASE; 
Função PROCV; Criação de gráficos Ferramentas e tecnologias para internet : Pesquisas, busca avançada, 
Navegação em sites, Ferramentas de Criação de blogs – blogger, wordpress; Ferramentas para criação de 
wikis: Wetpaint, Tiddlyspot, Pbworks; HTML – estrutura do documento, tags para formatação de texto; HTML 
– imagem, links, vídeo, áudio, letreiro , tabelas e frames; Criação de conta em servidor gratuito; Projeto de 
site. 

SUPERIOR 

Introdução à informática e tecnologia : História dos computadores; Conceitos sobre sistemas operacionais, 
hardware e software; Sistema operacional Windows – Windows explorer, pastas, arquivos, acessórios, 
personalização (resolução de tela, temas); Windows – ferramentas: anti-virus, desfragmentador, backup, 
scandisk, painel de controle; Navegação na internet ; Power Point ; Publisher Softwares aplicativos: Word - 
formatação de texto, inserção de figuras, configuração de página, cabeçalho, número de páginas, colunas, 
capitulação, tabelas, mala-direta, referências: notas, legenda, referência cruzada, índice analítico; 
Fundamentos de sistemas de informação; Access - criação de banco de dados, criação de tabelas (registros, 
campos, chave primária, tipos de dados, propriedades); criação de consultas; criação de formulários e 
relatórios; Relacionamentos; Consulta em mais de uma tabela. Excel – formatação manual e automática de 
dados, proteção de planilha, configuração para impressão, Classificação de dados, filtro padrão, filtro 
avançado, funções: SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO ; Funções condicionais: SE, CONT.SE, SOMASE; 
Função PROCV; Criação de gráficos Ferramentas e tecnologias para internet : Pesquisas, busca avançada, 
Navegação em sites, Ferramentas de Criação de blogs – blogger, wordpress; Ferramentas para criação de 
wikis: Wetpaint, Tiddlyspot, Pbworks; HTML – estrutura do documento, tags para formatação de texto; HTML 
– imagem, links, vídeo, áudio, letreiro , tabelas e frames; Criação de conta em servidor gratuito; Projeto de 
site. 
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3º - Os demais itens do Edital de Processo Seletivo 

Simplificado n. 01/2019, da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião – MT, 

permanecem inalterados.  

 

4º - Este Edital Complementar encontram-se a disposição dos 
interessados no Quadro Mural da Prefeitura Municipal Porto Esperidião – MT e no 
endereço eletrônico: https://www.portoesperidiao.mt.gov.br/, a partir desta data.         
 

Porto Esperidião – MT, 28 de janeiro de 2019. 
 
 

 
MARTÍNS DIAS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
 
 

 

MARIA REGINA DE CASTRO MARTINS 
Presidente da Comissão 

 

MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA 
Membro 

 

ROSA DA SILVA CEBALHO 
SECRETÁRIA 
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