
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA – MT 

E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O  
P O D E R  E X E C U T I V O  

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
Nº 001/2012. 

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, por meio da Excelentíssima Senhora Prefeita 

Joselina Auxiliadora Almeida Moraes Sousa, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das 

normas previstas no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e a 

legislação municipal vigente, de acordo com as disposições a seguir: 

 

1 – ENTIDADE EXECUTORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. 
1.1 – O presente Processo Seletivo Público será realizado sob a responsabilidade da ACPI – 

ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA., obedecendo às 

normas deste Edital. 

1.2 – DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 

1.2.1 – Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de 

direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, Constituição 

Federal - §1º dos art. 12 de 05/10/1988 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998 – art. 3º). 

1.2.2 – Ter, na data da contratação, 18 (dezoito) anos completos. 

1.2.3 – Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do 

serviço militar. 

1.2.4 – Estar em pelo gozo de seus direitos civis e políticos. 

1.2.5 – Possuir aptidão física e mental. 

1.2.6 – Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo, à época da contratação. 

1.2.7 – Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

 
2 – DAS INSCRIÇÕES 
2.1 – As inscrições serão realizadas no período de 05 de março à 26 de março de 2012, somente na 
modalidade presencial, no horário e local informados no quadro abaixo: 

 

Inscrições de 
Isentos 

presenciais. 

Inicio:      05/03/2012 
Término: 09/03/2012 às 17h. 
No período das 07h às 11h e das 13:00 às 17:00h, de segunda a sexta-feira. 
LOCAL: Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Juína – ASSEMU, 
localizado na Rua Açaí, s/nº, Bairro Módulo 5, Juína/MT. 
 

Inscrições 
presenciais 

Inicio:      05/03/2012. 
Término: 26/03/2012 às 17h. 
No período das 07h às 11h e das 13:00 às 17:00h, de segunda a sexta-feira. 
Prazo limite para pagamento da taxa de inscrição: 27/03/2012, no horário de 
funcionamento bancário. 
LOCAL: Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Juína – ASSEMU, 
localizado na Rua Açaí, s/nº, Bairro Módulo 5, Juína/MT. 
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Os horários previstos neste edital se referem ao horário Local. 
 
 
2.2 – FORMAS DE PAGAMENTO: 
2.2.1 – O pagamento da taxa por meio de boleto bancário no Banco do Brasil S/A ou em qualquer 

agência da rede bancária, casas lotéricas ou caixas eletrônicos, observando o horário de atendimento 

bancário, até a data limite estipulada. 

2.2.2 – As inscrições pagas após a data de vencimento serão indeferidas. 

 
2.3 – PROCEDIMENTO 
1º Passo: Preencher o Formulário de Inscrição diretamente ou com o auxílio da pessoa indicada pela 

empresa ACPI que estará atendendo os candidatos na ASSEMU;  

2º Passo: O candidato deve conferir os dados informados, sob pena de ser impedido de realizar as 

provas caso os mesmos sejam inconsistentes; 

3º Passo: Imprimir o espelho do Requerimento de Inscrição (Cartão de Identificação) juntamente com o 

boleto;  

4º Passo: Efetuar o pagamento da taxa por meio de boleto bancário no Banco do Brasil S/A ou em 

qualquer agência da rede bancária, casas lotéricas ou caixas eletrônicos, observando o horário de 

atendimento bancário, até a data limite estipulada. 
2.4 – EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 
2.4.1 – O simples preenchimento dos formulários não garante a efetivação da inscrição do candidato. 

2.4.2 – A inscrição somente será efetivada quando o pagamento do valor da Taxa de Inscrição for 

registrado no Banco de Dados (o que pode demorar alguns dias após o efetivo pagamento na rede 

bancária). 

2.4.3 – O candidato deverá fazer a inscrição presencial no seguinte endereço: Sindicato dos 

Trabalhadores Públicos Municipais de Juína – ASSEMU, localizado na Rua Açaí, s/nº, Bairro Módulo 5, 

Juína/MT. 

2.5 – As taxas de inscrição são as seguintes: 
 

a) Cargos de Ensino Fundamental Completo  R$ 30,00  

 
2.5.1 – Do procedimento para a inscrição presencial 
2.5.2 – No ato da inscrição presencial o candidato deverá: 

a)  Apresentar documento original contendo os dados necessários para o preenchimento do 

Requerimento de Inscrição;  

b)  Informar, obrigatoriamente, o número do seu Cadastro de Pessoa Física – CPF; caso não o possua, 

deverá solicitar aos órgãos competentes, de forma a obtê-lo antes do término do período de 

inscrição; 

c)  Responsabilizar-se pelo pagamento da taxa de inscrição no valor correspondente à categoria 

funcional, na forma prevista neste edital; 
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d)  Prestar as informações para a inscrição, com clareza, diretamente ao servidor autorizado responsável. 

e)  O candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá apresentar obrigatoriamente o 

comprovante de residência (atualizado) em seu nome, em conformidade com art. 6º da Lei 

11350/2006. 

2.5.3 Não recairá sobre o servidor autorizado a auxiliar o candidato em sua inscrição presencial qualquer 

responsabilidade quanto à escolha do CARGO; portanto, o candidato deverá, antes de pagar a taxa de 

inscrição, certificar-se do CARGO para o qual estará se inscrevendo. 

2.5.4- A inscrição presencial deverá ser feita pelo próprio candidato ou por procurador legalmente 

constituído, por meio de instrumento público ou particular de procuração, contendo poderes expressos 

para este fim. 

2.5.5 – A inscrição deverá ser feita pelo próprio candidato ou por procurador legalmente constituído, por 

meio de instrumento público ou particular de procuração, contendo poderes expressos para este fim; 

2.5.6 – A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância por parte do 

candidato de todas as condições, normas e exigências constantes do presente edital; 

2.5.7 – O candidato cujas informações prestadas não forem verdadeiras, além da desclassificação, 

estará sujeito às penalidades previstas em lei; 

2.5.8 – Caso o candidato não apresente a documentação necessária no ato da contratação ou se 

constate qualquer falsificação nas informações prestadas no ato da inscrição será desclassificado, sendo 

convocado para contratação o candidato imediatamente posterior, segundo a ordem de classificação; 

2.5.9 - Os candidatos inscritos nos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate ás 

Endemias deverão apresentar fotocópia do documento correspondente ao título, autenticada em cartório, 

na sede da Prefeitura Municipal, especificamente para a prova de títulos, via protocolo ou por meio do 

correio com registro em sedex, no período determinado em edital complementar, a ser publicado após a 

divulgação do resultado da 1ª fase do processo seletivo.   

2.5.10. Qualquer documento protocolado junto a Comissão de Organização, fora da data prevista no item 

2.4.9 será sumariamente invalidado para esta finalidade. 

2.6 – Da regularidade e aceitação das inscrições 
2.6.1. Não serão admitidas, em hipótese alguma, inscrições condicionais em desacordo com as normas 

constantes deste edital e Regulamento do Processo Seletivo. 

2.6.2. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos. 

2.6.3. A inscrição somente se efetivará mediante o pagamento da taxa de inscrição. 

2.6.4. Não serão permitidas duas inscrições para o mesmo candidato. 
 
2.7 – Da Confirmação do Local das Provas 
2.7.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização das 

provas e o comparecimento na data e horário determinado. 

2.7.2. O local de realização da prova será divulgado em edital complementar específico para esse fim. 

2.7.3. As informações complementares serão divulgadas nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.acpi.inf.br e www.prefeituradejuina.com.br. 
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2.8. Das isenções da taxa de inscrição para hipossuficientes e doadores de sangue 

Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, salvo para os candidatos que se 

declararem como isentos e comprovarem os requisitos abaixo: 

2.8.1. Ficarão isentos da taxa de inscrição os candidatos hipossuficientes e doadores regulares de 

sangue, na forma das Leis Estaduais n° 7.713/2002 e 8.795/2008. 

2.8.2. Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos, por estarem regularmente 

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, deverão estar cadastrados no 

CADÚNICO no prazo de 45 dias da data de publicação do presente edital, para que o candidato seja 

identificado na base do CADÚNICO do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

2.8.2.1 Os candidatos deverão entregar o REQUERIMENTO DE ISENÇÃO devidamente preenchido e 

assinado, constando obrigatoriamente sob pena de indeferimento o Número de Identificação Social – 

NIS do candidato, número esse atribuído pelo órgão gestor nacional do Cadastro Único para Programas 

Sociais - CadÚnico, que será consultado quanto à veracidade das informações prestadas pelo candidato 

no Requerimento de Isenção, juntamente com a cópia dos seguintes documentos comprobatórios: 

a) documento de identidade do requerente;  

b) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente;  

c) cartão de benefício de qualquer um dos programas sociais do governo federal no qual conste o 

número de identificação social – NIS do candidato. 

2.8.3. Os candidatos que pretenderem se inscrever na condição de isentos, por serem doadores 

regulares de sangue, deverá entregar o REQUERIMENTO DE ISENÇÃO devidamente assinado, 

juntamente com a cópia dos seguintes documentos comprobatórios: 

a) documento de identidade do requerente; 

b) cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente; 

c) documento comprobatório padronizado de sua condição de doador regular expedido pelo Banco de 

Sangue, público ou privado, autorizado pelo Poder Público, em que faz a doação, constando no mínimo 

três doações no período de doze meses, anteriores à publicação deste edital. 

2.8.4. Os documentos apresentados serão analisados pela comissão organizadora. 

2.8.5. Os candidatos com direito à isenção, conforme previsto nos subitens anteriores, deverão 
observar a data limite para efetuarem a inscrição. 
2.8.5.1. Será divulgado o resultado dos pedidos de isenção no dia 13/03/2012. 

 
2.9 DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 
2.9.1 - Aos candidatos portadores de necessidades especiais estão reservadas 5% (cinco por cento) das 

vagas dos CARGOS previstos neste edital, de acordo com a Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada 

pelo Decreto nº 3.298/99 e com a Lei Municipal n° 1.022/2008. 

2.9.2. Para os efeitos do item 2.8.1., nos termos do Decreto Federal nº 3.298/99, considera-se pessoa 

portadora de necessidade especial todo indivíduo cujas possibilidades de obter e conservar uma função 

publica adequada e de progredir na mesma fica substancialmente reduzida devido a uma deficiência ou 

limitação física, mental ou sensorial reconhecida.  
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2.9.3. Qualquer pessoa portadora de necessidade especial poderá inscrever-se no Processo Seletivo 

Público para ingresso nos cargos da Prefeitura Municipal de Juína, conforme a previsão das vagas 

estabelecidas neste edital.  

2.9.4. O candidato, no ato da inscrição, declarará expressamente a deficiência de que é portador e 

deverá apresentar o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 

provável causa da deficiência, nos termos do inciso IV do art. 39 do Decreto Federal nº 3.298/99, na 

sede da Prefeitura Municipal, para a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público, via 

protocolo, até o dia 26 de março de 2012, ou por meio do correio com registro em sedex até o dia 26 
de março de 2012, data em que se encerrarão as inscrições e com recebimento até o dia 02 de Abril 
de 2012. Qualquer documento protocolado ou com registro de sedex depois desta data será 

sumariamente invalidado para esta finalidade.   

2.9.5. O candidato portador de necessidade especial deverá corresponder ao perfil traçado para o 

preenchimento da função.  

2.9.6. No ato da inscrição o candidato indicará a necessidade de qualquer adaptação das provas a 

serem prestadas.   

2.9.7. O candidato que se encontrar nessa especial condição poderá, resguardadas as características 

inerentes às provas, optar pela adaptação de sua conveniência, dentro das alternativas de que a 

instituição selecionadora dispuser na oportunidade.  

2.9.8. Para que sejam considerados aprovados, os candidatos portadores de necessidades especiais 

deverão obter, durante todo o processo seletivo, a pontuação mínima estabelecida para todos os 

candidatos, sendo expressamente vedado o favorecimento destes ou daqueles no que se refere às 

condições para sua aprovação.  

2.9.9. Na realização das provas, as adaptações necessárias aos candidatos portadores de deficiência 

física somente serão efetuadas para aqueles que comunicarem sua deficiência conforme determina o art. 

40 do Decreto Federal nº. 3.298/99.  

2.9.10. A ACPI – ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA. não se 

responsabilizará pela elaboração de prova específica para os portadores de necessidade especial que 

não comunicarem a deficiência no ato da inscrição.  

2.9.11. Por ocasião da contratação dos candidatos classificados, a Prefeitura Municipal procederá à 

análise da compatibilidade da deficiência com as atribuições da função pretendida, de acordo com as 

normas do Instituto de Previdência do Município de Juína/MT – PREVI-JUÍNA.  

  
3 – DOS CARGOS E VAGAS OFERECIDOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
3.1 – Serão oferecidas as seguintes vagas para os cargos deste Processo Seletivo Público: 
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3.1.1 – ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
 

Nº CARGOS 
 

Requisitos Tipos de 
Provas 

Remuneração 
Inicial R$ 

Carga  
Horária

 

VAGAS 

Local de Trabalho 

      Normal CR PNE Total

01 Agente de Combate a Endemias Ensino Fundamental 
Completo Objetiva 739,86 40h 13 -  

01 14 Secretaria de 
Saúde 

02 
Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Área Central (Módulo 
1, 2 e 3) 

Ensino Fundamental 
completo Objetiva 622,00 40h 07 - - 07 Secretaria de 

Saúde 

03 Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Bairro Módulo 04 

Ensino Fundamental 
completo Objetiva  622,00 40h 07 - - 07 Secretaria de 

Saúde 

04 Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Bairro Módulo 05 

Ensino Fundamental 
completo Objetiva  622,00 40h 11 - 02 13 Secretaria de 

Saúde 

05 Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Bairro Módulo 06 

Ensino Fundamental 
completo Objetiva  622,00 40h 06 - 01 07 Secretaria de 

Saúde 

06 Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Bairro Padre Duilio 

Ensino Fundamental 
Completo Objetiva 622,00 40h 04 - - 04 Secretaria de 

Saúde 

07 Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Bairro Palmiteira 

Ensino Fundamental 
Completo Objetiva 622,00 40h 02 - - 02 Secretaria de 

Saúde 

08 
Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Bairro São José 
Operário 

Ensino Fundamental 
Completo Objetiva 622,00 40h 05 - - 05 Secretaria de 

Saúde 

09 

Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: BR Castanheira até a 
ponte do relógio, Comunidade São 
Luiz e Setor Aeroporto 

Ensino Fundamental 
Completo Objetiva  622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 

Saúde 

10 

Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: BR Castanheira, 
Comunidade Nossa Senhora 
Bertilha, Ponte do relógio, Raquel 
de Queiroz até córrego das pedras 

Ensino Fundamental 
Completo  

Objetiva  622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 
Saúde 
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11 Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: BR Tangará 

Ensino Fundamental 
completo Objetiva 622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 

Saúde 

12 Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Distrito de Filadélfia 

Ensino Fundamental 
completo Objetiva  622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 

Saúde 

13 

Agente Comunitário de Saúde. 
Localidade: Distrito de Terra Roxa 
(Linha Serra Negra/Linha F, Linha 
do Arroz/parte da sede, Linha 
21/parte da sede 

Ensino Fundamental 
Completo 

Objetiva 622,00 40h 03 - - 03 Secretaria de 
Saúde 

14 Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Gleba Caiabi 

Ensino Fundamental 
completo Objetiva  622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 

Saúde 

15 
Agente Comunitário de Saúde. 
Localidade: Gleba Iracema 
(Iracema I, Iracema II. Iracema III)  

Ensino Fundamental 
completo Objetiva  622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 

Saúde 

16 
Agente Comunitário de Saúde. 
Localidade: Gleba Rio Verde 
(Paraná I e Paraná II) 

Ensino Fundamental 
Completo Objetiva 622,00 40h - 01 - 01 Secretaria de 

Saúde 

17 Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Linha 01 

Ensino Fundamental 
Completo Objetiva  622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 

Saúde 

18 
Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Linha 04 após seção H 
e Linha G seção F 

Ensino Fundamental 
Completo  Objetiva 622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 

Saúde 

19 Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Linha 05 

Ensino Fundamental 
completo Objetiva  622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 

Saúde 

20 
Agente Comunitário de Saúde. 
Localidade: Linha 7 (Comunidade 
NSª da Penha/São Paulino) 

Ensino Fundamental 
completo Objetiva  622,00 40h - 01 - 01 Secretaria de 

Saúde 

21 

Agente Comunitário de Saúde. 
Localidade: Linha 9 (Comunidade 
Santa Rita/Comunidade NSª da 
Saúde/Comunidade Maria Gorete 
e parte da Bom Jesus) 

Ensino Fundamental 
completo 

Objetiva 622,00 40h - 01 - 01 Secretaria de 
Saúde 
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22 
Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Linha 
Barroso/Fontanillas 

Ensino Fundamental 
Completo Objetiva 622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 

Saúde 

23 
Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Sede do Distrito de 
Fontanillas 

Ensino Fundamental 
completo Objetiva  622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 

Saúde 

24 

Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Setor Industrial lado 
direito da Av. Governador 
Fernando Correia da Costa (parte 
rural) 

Ensino Fundamental 
Completo  

Objetiva  622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 
Saúde 

25 Agente Comunitário de Saúde 
Localidade: Setor BR Vilhena 

Ensino Fundamental 
Completo  Objetiva  622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 

Saúde 

26 

Agente Comunitário de Saúde. 
Localidade: Setor Agrícola 
(Comunidade São Justino e 
Comunidade Nova Jerusalém 

Ensino Fundamental 
Completo  Objetiva  622,00 40h 01 - - 01 Secretaria de 

Saúde 

 
 

TOTAL DE VAGAS 
CARGOS Normal Cadastro de 

Reserva  
PNE 

Agente de Combate às Endemias 13 - 01 
Agente Comunitário de Saúde 59 03 03 

TOTAL PARCIAL 72 03 04 
TOTAL GERAL 79 
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4 – DAS PROVAS 
4.1 – Data e local das provas objetivas:  
4.1.1 – As provas objetivas serão realizadas no dia 15 de abril de 2012, das 08 às 11h00min, no 

local a ser indicado em edital complementar específico, que estará disponível no site www.acpi.inf.br e 

www.prefeituradejuina.com.br e será afixado no local de costume. 

 
4.2 – Das características das provas objetivas: 
4.2.1 – As provas objetivas terão duração máxima de 03 (três) horas, contadas a partir do momento em 

que todas as informações forem prestadas aos candidatos. 

 

4.2.2 – A constituição das provas objetivas é a seguinte: 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
Ordem FUNÇÃO Composição das provas 

 
 

01 
 
 
 

 
Agente Comunitário de Saúde 
Agente de Combate a Endemias 

Prova I 10 questões de múltipla escolha de Língua 
Portuguesa e Matemática; 
Prova II 20 questões de múltipla escolha de 
Conhecimentos Específicos. 
 
Cada questão terá o valor de um ponto. 

 
4.2.3 – Todas as provas serão elaboradas com base nos conteúdos programáticos contidos no Anexo I 

do presente Edital. 

 
4.3 – Da realização das provas 
4.3.1 – O candidato deverá comparecer no local da aplicação das provas com antecedência de, no 
mínimo, 60 (sessenta) minutos do horário especificado, trazendo caneta esferográfica azul ou preta, 

Cartão de Identificação/Comprovante de Inscrição e documento de identidade original; 

4.3.2 – Não será permitido ao candidato entrar no local das provas com outros objetos além daqueles 

exigidos no item anterior; 

4.3.2.1 – O fiscal de sala e a coordenação do Processo Seletivo Público não se responsabilizará por 

danos ou desaparecimento de objetos, bolsas, celulares e outros que forem deixados na sala pelos 

candidatos. 

4.3.3 – Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de 

Identidade original ou outro documento original, com foto, de igual valor legal, ou seja: Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista ou Carteira de Motorista nos moldes atuais.  

4.3.3.1 – O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a 

identificação do candidato; 

4.3.4 – Não será aceito protocolo ou qualquer outro documento como crachá; identidade funcional; título 

de eleitor ou outro diferente daqueles citados no item 4.3.3; 
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4.3.5 – Durante as provas não será permitida qualquer espécie de consulta nem o uso de máquinas 

calculadoras ou outros objetos elétricos ou eletrônicos, inclusive aparelhos celulares, bips ou outros 

comunicadores; 

4.3.5.1 – Também não será permitida a consulta a qualquer material impresso ou escrito como apostilas, 

livros, manuais ou caderno de prova de outro candidato; 

4.3.6 – Não serão considerados aptos a fazerem as provas aqueles eventuais candidatos que estejam 

impossibilitados de comparecer aos locais determinados para a realização das mesmas; 

4.3.7 – Em hipótese alguma será admitida a entrada nos locais de provas, de candidatos que se 

apresentarem após a hora determinada para o início das provas; 

4.3.8 – Nas provas objetivas só serão consideradas, para efeito de pontuação, as anotações constantes 

do Cartão de Resposta preenchido a caneta esferográfica preta ou azul não porosa; 

4.3.9 – No preenchimento do Cartão de Resposta é necessário que o campo correspondente à 

alternativa correta seja totalmente pintado, sob pena de anulação da questão não preenchida 

corretamente; 

4.3.10 – As questões respondidas erradamente não anularão as questões respondidas corretamente; 

4.3.11 – As questões deixadas em branco, ou com mais de uma resposta, ou com rasuras, ainda que 

legíveis, serão consideradas nulas; 

4.3.12 – Os pontos, relativos às questões eventualmente anuladas por erro material quando da 

elaboração serão atribuídos a todos os candidatos que prestarem à prova naquela função; 

4.3.13 – Em nenhuma hipótese haverá 2ª chamada, eliminando-se o candidato faltoso; 

4.3.14 – O candidato ao terminar as provas deverá entregar ao fiscal o seu caderno de provas e o seu 

Cartão de Resposta. 

4.3.15 – O candidato que permanecer na sala pelo tempo máximo de realização da prova, poderá levar 

consigo o caderno de provas. 

4.3.16 – O candidato que sair antes do horário acima mencionado, terá oportunidade de retirar o caderno 

de provas no prazo de 02 (dois) dias, a partir do dia seguinte ao da aplicação da prova, na Casa da 

Cultura de Juína – MT, das 07h às 11h e das 13h às 17h; após este prazo os cadernos que não forem 

retirados serão incinerados. 

4.3.17 – O candidato deverá permanecer no mínimo por uma hora em sala após o início das provas, sob 

pena de eliminação. 

4.3.18 – Os 03 (três) últimos candidatos, obrigatoriamente, permanecerão na sala, sendo liberados 

somente quando todos tiverem concluído a prova, assinando ao sair o relatório dos fiscais de sala.  

4.3.19 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de 

solicitar atendimento diferenciado para tal fim, deverá levar um acompanhante que ficará com a guarda 

da criança em local reservado. A amamentação dar-se-á nos momentos que se fizerem necessários. 

4.3.20 – Não haverá nenhum tipo de compensação em relação ao tempo de prova dispensado à 

amamentação. A falta de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova. 
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4.4 – Do conteúdo programático das provas objetivas: 
4.4.1 – Os programas das provas objetivas, onde constam às matérias a serem exigidas nas provas, 

fazem parte do Anexo I do presente Edital. 

 
5 – DA CLASSIFICAÇÃO 
5.1 – Dos critérios de classificação: 
5.1.1 – Será considerado classificado o candidato que obtiver no mínimo 50% de aproveitamento dos 

pontos na prova objetiva de múltipla escolha. 

5.1.2. A classificação final dos candidatos se dará pela média das notas obtidas na prova objetiva mais a 

pontuação referente aos títulos apresentados, divulgando-se o resultado final em ordem decrescente. 

5.1.3. O candidato classificado, excedente às vagas atualmente existentes, será mantido em cadastro 

durante o prazo de validade do Processo Seletivo Público e poderá ser convocado em função da 

disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento da convocação 

através jornal oficial da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), no site 

www.prefeituradejuina.com.br e no mural da Prefeitura Municipal de Juína – MT, ocorrida durante o 

prazo de validade do Processo Seletivo Público. 

 
5.2 – Da Desclassificação: 
5.2.1 – Será considerado desclassificado do Processo Seletivo Público o candidato que: 

a) Não obtiver o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de aproveitamento, nas provas 

objetivas. 

b) Ausentar-se de quaisquer das provas; 

c) Descumprir as normas constantes deste edital ou as orientações dadas pela Equipe de 

Coordenação do presente Processo Seletivo Público; 

d) Utilizar meios fraudulentos na realização das provas ou na apresentação de 

documentos ou, ainda, que seja flagrado com “cola” ou passando “cola” para outro 

candidato; 

e) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

f) Não entregar a documentação exigida no ato da posse, após a edição do Ato de 

Convocação, no prazo de 05 (cinco) dias, fato que ocorrerá somente se o candidato for 

considerado apto para o desempenho da função publica, Sendo-lhe, ainda, permitido, 

requerer a prorrogação do prazo pelo período improrrogável de 05 (cinco) dias, 

ressalvados os casos permitidos por lei; 

g) Não comprovar as informações prestadas no ato da inscrição; 

h) Aprovado, não comparecer nos locais, prazos, horários e condições especificados nos 

atos de convocação. 

 
5.3 – Dos critérios de desempate na classificação 
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5.3.1 – Havendo empate na contagem de pontos na classificação em qualquer função, serão obedecidos 

os critérios de desempate pela ordem a seguir: 

a)  que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;  

b)  que obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa e matemática;  

c)  que tiver mais idade; 

 

5.4. DA PROVA DE TÍTULOS 

5.4.1. Será conferido pontuação especifica para candidatos que comprovarem participação em cursos de 

capacitação, atualização na área da função pretendida, conforme tabela abaixo. 

 

ORDEM CARGA HORARIA CERTIFICADA PONTO 

01 Certificado com carga horária de 20 à 40 horas. 0,50 

02 Certificado com carga horária acima de 41 horas.  1,00 

 
5.4.2. Na análise da Titulação, se for apresentado mais de um título em nível igual ou diferente, será 

computado apenas o título de maior pontuação. 

5.4.3. Somente será considerado o título obtido na área correspondente ao cargo pretendido. 

5.4.4. A Titulação será comprovada mediante a apresentação do respectivo comprovante em fotocópia 

legível e autenticada em cartório. 

5.4.5. O ponto obtido na prova de títulos será somado à média das provas objetivas para efeito de 

classificação final. 

5.4.6. Será aceito certificado devidamente registrado, nos termos da legislação vigente. 

5.4.7. Somente será computado o ponto da prova de títulos para os candidatos classificados. 

5.4.8. A entrega dos certificados previsto no item 5.4.1. deverá ser realizada conforme item 2.5.9, 

utilizando para tanto do Formulário para Apresentação de Títulos, constante nos Anexos deste edital. 

 
6 – DO RESULTADO FINAL 
6.1 – O resultado final do Processo Seletivo Público será homologado por Decreto do Poder Executivo 

Municipal, observado o prazo legal para interposição de recursos, e será publicado e será publicado nos 

sites www.acpi.inf.br e www.prefeituradejuina.com.br e facultativamente na imprensa local, de forma 

resumida ou integral, a critério da Administração Pública. 

 
7 – DA CONVOCAÇÃO, DA ADMISSÃO: 
7.1 - Os candidatos aprovados serão convocados para admissão, atendendo às necessidades da 

Administração, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação até o limite de vagas estabelecido 

neste Edital ou naquelas vagas criadas por lei durante a validade do Processo Seletivo Público; 

7.2. Os candidatos classificados e em cadastro de reserva, serão mantidos em cadastro durante o prazo 

de validade do processo seletivo público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de 
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vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das convocações na Imprensa 

Oficial do Município ocorrida durante o prazo de validade do processo seletivo. 
7.3 – Os candidatos aprovados serão convocados por Decreto publicado na Imprensa Oficial do 

Município e, facultativamente, na imprensa local a comparecerem em data, horário e local pré-

estabelecidos para contratação e receberem a designação do respectivo local de trabalho. 

7.3 – Para contratação, o candidato deverá apresentar documentação no original, fotocópia autenticada 

em cartório e fotocópia (legível) com exibição dos documentos originais, que comprove o que segue 

abaixo: 

7.4.1 – Fotocópia autenticada em cartório das seguintes documentações: 
a) Cédula de Identidade, comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

b) Título de Eleitor; 

c) Comprovante de votação nas duas últimas eleições que antecederem à posse, se à época já 

possuia 18 (dezoito) anos; 

d) Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 

e) Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação 

(quando do sexo masculino); 

f) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

g) CNH - Carteira Nacional de Habilitação (para os cargos específicos); 

h) Comprovante de Escolaridade, através de histórico escolar, diploma, certificado, conforme 

exigência do cargo ao qual concorre, devidamente registrado pelo MEC; 

i) Comprovante de Residência em nome do admitido (atualizado na data da contratação); 

7.4.2 – Apresentar fotocópias (legíveis) com exibição dos documentos originais das seguintes 
documentações: 

a) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (de todas as páginas preenchidas); 

b) PIS/PASEP (se tiver); 

c) Certidão de Nascimento e RG e CPF (se tiver) dos filhos dependentes (se for o caso); 

d) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso); 

e) Tipagem sanguínea; 

f) Demais documentos, se necessários, solicitados no ato de Convocação do candidato. 

7.4.3 – Apresentar documentação no original das seguintes documentações: 
a) 01 (uma) fotografia tamanho 3X4, recente e colorida; 

b) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de 

compatibilidade com o horário disponível e de interesse do Órgão Público; 

c) Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do domicílio dos últimos cinco 

anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em julgado); 

d) Declaração de não-acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego em 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do 

Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios ou de acumulação lícita, nos 

termos do inciso XVII, art. 37 da CRFB/88; 
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e) Declaração de Bens e Valores; 

f) Apresentação de Atestado Médico, firmado por profissional da área de medicina do trabalho, de 

capacidade física e mental. 

g) Demais documentos, se necessários, solicitados no ato de Convocação do candidato. 

7.5. – Os candidatos aprovados e convocados submeter-se-ão à inspeção médica atendendo legislação 

em vigor, observando o que segue: 

7.5.1 – A inspeção médica terá carater eliminatório; 

7.5.2 – Todos os exames correrão às expensas do candidato; 

7.5.3 – Caberá ao profissional da área de medicina do trabalho emitir atestado médico de capacidade 

física e mental, considerando o candidato “apto” ou “inapto” para o cargo. 

7.5.4 – Os exames complementares a serem realizados e apresentados (original e cópia) no momento 

do exame médico admissional será de acordo com a solicitação do médico, compativel com o cargo a 

ser exercido. 

7.6 – O candidato, após edição do Ato de Convocação, será contratado no cargo no prazo de 05 (cinco) 

dias, fato que ocorrerá somente se o candidato for considerado apto para o desempenho do cargo em 

todas as fases previstas neste edital. Sendo-lhe ainda, permitido requerer prorrogação do prazo pelo 

período improrrogável de 05 (cinco) dias. 

7.6.1 – A contar da data da contratação, o candidato investido no cargo público deverá iniciar o exercício 

de suas funçoes no prazo de até 05 (cinco) dias. 

8 – DO REGIME JURÍDICO DE TRABALHO 
8.1 – A contratação dos candidatos aprovados será feita exclusivamente no regime jurídico Estatutário, 

conforme a Lei Municipal n.º1022/2008. 

 
9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1 – O presente processo Seletivo Público terá o prazo de dois anos, contados a partir da sua 

homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, no interesse da Administração 

Pública. 

9.2 – A inscrição neste processo Seletivo Público, para todo e qualquer efeito de direito, expressa o 

conhecimento a aceitação por parte do candidato de todas as normas constantes deste Edital. 

9.3 – Caso ocorram desistências ou eliminações de candidatos convocados para a contratação, a 

Prefeitura Municipal de Juína  promoverá tantas convocações e contratações quantas julgar necessárias, 

durante o período de validade do Processo Seletivo Público dentre os candidatos classificados, 

observando sempre o número de vagas existentes, ou que venha ser criadas por lei especifica. 

9.4 – Será considerado desistente e, portanto, eliminado do Processo Seletivo Público o candidato que 

não comparecer nas datas estabelecidas pela referida Administração para a contratação, ou deixar de 

cumprir os requisitos exigidos. 

9.5 – O candidato que, à época da contratação, não comprovar que preenche os requisitos 

indispensáveis para o exercício legal do cargo para o qual foi aprovado, será considerado eliminado 
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sumariamente, não podendo ser aproveitado para outro cargo, ressalvados os casos previstos em lei 

municipal. 

9.6 – A Prefeitura Municipal de Juína poderá convocar, para o preenchimento de vagas surgidas no 

decorrer do prazo de validade deste Processo Seletivo Público, os candidatos classificados no mesmo, 

observando-se o cargo e a ordem de classificação, rigorosamente. 

9.7 – A Prefeitura Municipal de Juína fará divulgar, sempre que necessárias, as normas complementares 

ao presente Edital e avisos oficiais. 

9.8 – A aprovação do candidato não assegurará o direito ao seu ingresso automático e imediato ao cargo 

para o qual se habilitou, estando a sua convocação condicionada à necessidade da Administração 

Pública. 

9.9 – Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações enquanto não for consumado o evento 

que lhe diz respeito. 

9.10 – Todas as publicações pertinentes ao presente Processo Seletivo Público, enquanto em 

andamento, serão feitas nos seguintes endereços eletrônicos: www.acpi.com.br e 

www.prefeituradejuina.com.br, bem como no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. 

9.10.1 – As publicações relativas à homologação do Processo Seletivo e à convocação dos aprovados 

serão tornadas públicas por meio da Imprensa Oficial do Município, e facultativamente na Imprensa 

Local, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento de tais publicações; 

9.10.2 – Para fins do subitem acima, considera-se Órgão de Imprensa Oficial do Município o “Jornal da 

Associação dos Municípios Mato-grossense (www.amm.org.br)”. 

9.11 – Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal de Juína, em conjunto com a 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público nº 001/2012 e a ACP & Informática Ltda. 
 

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 – Do Cronograma do Processo Seletivo Público nº 001/2012: 

10.1.1 – O cronograma de datas do Processo Seletivo Público nº 001/2012, conforme Anexo IV deste 

edital, poderá sofrer alterações mediante a decisão da comissão. 

10.1.2 – Período das inscrições: de 05/03/2012 à 26/03/2012; 
10.1.3 – Divulgação dos locais de realização das provas com a listagem dos nomes dos candidatos: no 

átrio do Paço Municipal e nos sites www.acpi.inf.br e www.prefeituradejuina.com.br. 

10.1.4 – Data da realização das provas objetivas: 15 de abril de 2012; 
10.1.5 – Prazo para divulgação dos gabaritos: serão divulgados no dia seguinte ao da realização das 

provas, no período vespertino, na sede da Prefeitura Municipal de Juína – MT e nos sites www.acpi.inf.br 

e www.prefeituradejuina.com.br. 
10.1.6 – Divulgação dos aprovados e classificados em ordem decrescente: até 30 (trinta) dias após a 

realização das provas. 

 
10.2 – Dos Recursos: 
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10.2.1 – Dos atos praticados pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público nº 001/2012 

caberá recurso na forma da lei, desde que apresentado no prazo referido a seguir, contado da data da 

sua divulgação, ressalvados os prazos específicos previstos neste Edital: 

a) Impugnação do Edital nº 001/2012: até o segundo dia útil depois de sua divulgação; 
b) Indeferimento de inscrição: 24 horas; 

c) Divulgação do gabarito das questões objetivas: dois dias úteis; 

d) Divulgação do resultado do Processo Seletivo Público: dois dias úteis. 

10.2.2 – Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito ou ao 

conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado. Não serão aceitos os recursos sem 

argumentação plausível; 

10.2.3 – Se, do exame dos recursos resultarem na anulação de questão o ponto a ela correspondente 

será atribuído a todos os candidatos relacionados à mesma, independentemente da formulação ou não 

de recurso; 

10.2.4 – Se, por força de decisão favorável às impugnações, houver modificação do gabarito divulgado 

antes dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo 

recurso da modificação decorrente das impugnações; 

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

endereçado à Comissão Organizadora e protocolado na sede da Prefeitura Municipal. 

10.2.6 – A decisão do recurso será dada a conhecer coletivamente por meio de edital complementar que 

será fixado no átrio da Prefeitura Municipal de Juína – MT e dado conhecimento no site supracitado, na 

forma de retificação do gabarito ou do resultado, conforme o caso. 

 
Juína, 29 de fevereiro de 2012. 
 
 
 
 

Bessy Maria do Nascimento Dias  
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público 001/2012 
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
LINGUA PORTUGUESA 
1. Leitura e interpretação de textos; 2. Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato; 3. Dígrafos; 4. 
Acentuação das proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas, e acento diferencial. 5. Sinais de pontuação; 6. 
Classes de palavras: verbo, substantivo, artigo, pronome, preposição, conjunção, adjetivo, advérbio, 
interjeição e numeral; 7. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado; 8. Concordância Nominal e 
Verbal; 9. Uso do sinal indicador da crase. 
 
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA  
Raciocínio logico:   
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
1. Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a Saúde Pública: Diarréia, Cólera, 
Dengue, Doença de Chagas, Esquistossomose, Febre Tifóide, Meningite, Tétano, Sarampo, 
Tuberculose, Hepatite Hanseníase, Difteria, Diabete, Hipertensão Arterial, Raiva, Leishmaniose e Outras. 
2. Doenças Sexualmente Transmissíveis e Métodos Anticoncepcionais, Aids. 3. Noções básicas sobre: 
Higiene Corporal, Higiene da Água e Higiene dos Alimentos. 4. Noções sobre: Vacinas, Vacinação, 
Imunização, Período de Incubação, Hospedeiro, Portador, Transmissibilidade. 5. Coleta do Lixo, 
Tratamento adequado do lixo, reciclagem do lixo, classificação do lixo. 6. Noções de saneamento básico; 
Água: tipos de água, principais doenças transmitida pela água, tratamento da água no domicilio, limpeza 
das caixas d’água, formas de poluição e contaminação da água do poço. 07. Regras de hierarquias no 
serviço público municipal; 08. Noções de abordagem em visitas domiciliares; 09. Noções de 
funcionamento do PSF – Programa de Saúde Familiar; 10. Principio e Diretrizes do Sistema Único de 
Saude e a Lei Organica da Saude (Lei 8080/1990). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/1990); Visita 
domiciliar; Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário; Noções de ética e cidadania; Noções 
básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento; Noções básicas de doenças como 
Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Malária, Esquistossomose, Tuberculose, dentre outras. 
Endemias: Definição, Histórico, Aspectos Biológicos dos Vetores: Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia 
dos Vetores: Ovo, Larva, Pupa e Habitat, Medidas de controle: Controle Mecânico e controle químico; 
Noções de preservação ambiental. Saúde preventiva. Doenças típicas predominante na região. 
 
 
Juína, 29 de fevereiro de 2012. 
 
 
 
 
 

Bessy Maria do Nascimento Dias  
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público 001/2012 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 
 
 
 

CARGO: Agente de Combate a Endemias: Realizar a pesquisa larvária em imóveis para 
levantamento de índice e descobrimento de focos e em armadilhas e pontos estratégicos;Realizar a 
eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle mecânico (remoção, 
destruição, vedação, Tc);Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle 
mecânico, aplicando larvicidas autorizados conforme orientação técnica;Orientar a população com 
relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores;Utilizar corretamente os equipamentos de 
proteção individual adequada para cada situação; Repassar ao supervisor da área os problemas de 
maior grau de complexidade não solucionada;Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos 
estratégicos de sua zona;Registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários 
específicos;Deixar seu itinerário de trabalho conforme normativa do trabalho;Encaminhar aos serviços de 
saúde os casos suspeitos de dengue e demais endemias; Realizar atividades contempladas nas ações 
de Vigilância em Saúde;Aplicar inseticida por meio de equipamento costal;Executar outras tarefas 
correlatas.  
 
 
 
CARGO: Agente Comunitário de Saúde: Executar atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidades com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipial; 
Executar outras tarefas com objetivo de controlar a incidência de doenças e epidemias no Município; 
Executar a vigilância em saúde, pro meio de visitas domiciliares e de ações educativas de acordo com o 
planejamento da equipe de saúde; Executar tarefas correlatas. 
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ANEXO III – MODELOS DE DOCUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 
 

Eu 

__________________________________________________________________ 

_______________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

_____________________ e do CPF nº ___________________, venho requerer 

isenção da inscrição no Processo Seletivo Público nº 001/2012 no valor de R$ ____ 

(________________________________), para o cargo de 

___________________________________________________, de acordo com o Edital 

do Processo Seletivo Público nº 001/2012. 

 

Nestes termos. 

Peço deferimento. 

 

Juína-MT, ____ de ____________________ de 2012. 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) requerente 

 

(Para uso exclusivo da Comissão do Processo Seletivo Público) 

Indeferido (    )         Deferido (    ) 

 

Juína-MT, _____/____/2012. 
 
Assinatura dos membros da Comissão Julgadora. 

 
 
 
 
 
OBS: Anexar documento comprobatório da condição de doador regular de sangue, ou seja, declaração 
de regularidade expedida por Banco de Sangue Público ou Privado, constando no mínimo três doações 
no período de doze meses anteriores à publicação deste Edital. 
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FORMULÁRIO DE PROCURAÇÃO 

 
 

Eu (nome completo) 

___________________________________________________, (nacionalidade) 

_________________, (estado civil) _____________, (profissão) 

_________________________, nascido(a) em ____________________, portador(a) 

da Cédula de Identidade RG nº _____________________ e do CPF nº 

___________________, residente na Rua/Av. 

____________________________________, 

Nº ____, Bairro ______________________, Cidade de _________________, 

Estado ____________, CEP _____________, Telefone nº ________________, 

NOMEIO E CONSTITUO MEU BASTANTE PROCURADOR(A) o(a) senhor(a) (nome 

completo) __________________________________________, (nacionalidade) 

_________________, (estado civil) _____________, (profissão) 

_________________________, nascido(a) em ____________________, portador(a) 

da Cédula de Identidade RG nº _____________________ e do CPF nº 

_________________, residente na Rua/Av. 

____________________________________, 

Nº ____, Bairro ____________________, Cidade de _______________, Estado 

____________, CEP _____________, Telefone nº ________________, para o fim 

específico de assinar o requerimento de inscrição do Processo Seletivo Público da 

Prefeitura Municipal de Juína – MT. 

_____________, ______ de _______________ de 2012. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) requerente 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE TÍTULO 

 
NOME DO(A) 

CANDIDATO(A):_______________________________________________ 

RG Nº________________________ CPF Nº _____________________________ 

CARGO: 

________________________________________________________________ 

Nº DA INSCRIÇÃO: 

________________________________________________________ 

 

Venho através do presente, em atendimento ao Edital do Processo Seletivo Público nº 

001/2012, apresentar os documentos comprobatórios dos títulos, requerendo que após 

analisado seja atribuído aos mesmos os pontos correspondentes. 

TÍTULO:   (    ) __________________________________________________________ 

 

DESCRIÇÃO: __________________________________________________________ 

ENTIDADE: ____________________________________________________________ 

 
Nestes termos. 
Peço deferimento. 
 
 _______________, _____ de ________________ de 2012. 

 

________________________ 

Assinatura do(a) requerente 

 

 (para o uso exclusivo da Comissão do Processo Seletivo Público) 
 

Deferimento (   ) Sim   (   ) Não            Pontuação Atribuída: _____________________ 
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FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
NOME DO(A) CANDIDATO(A):_____________________________________________ 
RG Nº________________________ CPF Nº _____________________________ 
CARGO: ______________________________________________________________ 
Nº DA INSCRIÇÃO: _____________________________________________________ 
 
MARQUE COM X A PROVA OBJETO DO RECURSO: 
GABARITO (    )      RESULTADO (    ) 
ESCREVA OS DADOS DA QUESTÃO OBJETO DO RECURSO: 
QUESTÃO Nº. ________________________________________ 
 

ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 
 _________________, _____ de _________________ de 2012. 
 
 

____________________________________ 

Assinatura do(a) requerente 
 
 
OBS: No caso de recursos referente ao gabarito oficial, o recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação 
daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando com citações de 
artigos, de legislação, itens, páginas e livros, nomes dos autores, etc. juntando, sempre que possível cópia dos 
comprovantes, e ainda a exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra 
referenciado, e ainda, o requerimento deverá ser digitado ou datilografado, caso contrário, não será aceito. 
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ANEXO IV 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 
 

DATAS EVENTO 
01/03/2012 Publicação na íntegra do Edital. 
05/03/2012 

a 
09/03/2012 

Período para pedido de isenção do pagamento do valor da taxa de 
inscrição. 

05/03/2012 
a 

26/03/2012 

Período para inscrição Presencial. 

13/03/2012 Divulgação do resultado dos pedidos de isenção de pagamento do 
valor da taxa de inscrição deferidos e indeferidos. 

14 e 
15/03/2012 

Prazo para recursos dos pedidos de isenção de pagamento do valor 
da taxa de inscrição. 

16/03/2012 Divulgação final do resultado dos pedidos de isenção de pagamento 
do valor da taxa de inscrição deferidos e indeferidos (após 
recursos). 

29/03/2012 Divulgação da relação de candidatos inscritos. 
30/03 e 

02/04/2012 
Prazo para recursos da relação de candidatos inscritos. 

03/04/2012 Divulgação final da relação de candidatos inscritos. 
09/04/2012 Divulgação do Local, data e horários de Realização das Provas 

Objetivas. 
15/04/2012 Realização das Provas Objetivas. 
16/04/2012 Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas. 

17 e 
18/04/2012 

Prazo para recursos dos Gabaritos das Provas Objetivas. 

25/04/2012 Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas. 
26 e 

27/04/2012 
Prazo para recursos do Resultado Preliminar das Provas Objetivas. 

03/05/2012 Resultado Final das Provas Objetivas. 
04 e 

07/05/2012 
Datas para protocolo de Títulos. 

16/05/2012 Divulgação do Resultado Parcial dos Títulos. 
17 e 

18/05/2012 
Prazo para recursos do Resultado Parcial dos Títulos. 

22/05/2012 Divulgação do Resultado Final para homologação do Prefeito 
Municipal. 

25/05/2012 Homologação do Processo Seletivo Público. 
 
 
 

 


